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Te-aº ruga, de altfel, sã reþii trei lucruri pe care am a þi le încredinþa cu
limbã de moarte:
1. Sã le spui tuturor cã am crezut în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,
din toatã inima mea. Hristos e o mare putere, frate Virgile, o mare bucurie ºi o
fericire ºi mai mare. Singurul lucru pe care îl doreºte el pentru noi este acela de a ne
face fericiþi. A fost o Clipã când s-a îndurat de mine – nemernicul – ºi m-a rãpit
sã-mi spunã cã mã iertase. Era la Braºov. Nici nu ºtiu cât a durat!
2. Sã le mai spui cã am iubit sincer poporul român ºi cã am ajuns sã-i
îndrãgesc pânã ºi defectele.
ºi
3. Sã ai grijã de „Jurnal”.
Cuvinte consemnate de
Virgil Ciomoº în Despre curajul de a crede

Dintre numeroºii martori ai lui Hristos înfloriþi pe pãmântul României,
doresc sã-l amintesc pe monahul de la Rohia, Nicolae Steinhardt, o excepþionalã
figurã de credincios ºi de om de culturã care a perceput în chip special bogãþia
imensã a comorii comune Bisericilor creºtine.
Ioan Paul al II-lea – 9 mai 1999, Bucureºti
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N. Steinhardt
fiºã biobibliograficã
Scriitor ºi publicist, condamnat politic ºi monah ortodox, atras în egalã mãsurã de literaturã ºi
muzicã, de teologie ºi drept, N. Steinhardt este una dintre figurile de primã mãrime ale culturii româneºti.
Personalitatea sa efervescentã ºi preocupãrile polivalente sunt evocate de reprezentanþi ai lumii literare ºi
religioase care l-au cunoscut în diferite etape ale vieþii sale – în Bucureºtiul tinereþii, în închisoarea Jilava sau
„oaza de pace” a mãnãstirii Rohia. Mãrturiile lor, dintre care unele inedite, pline uneori de nostalgie, alteori
de umor, contureazã portretul complex al omului care a fost N. Steinhardt.
N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, coperta a IV-a.

Din toamnã participã la ºedinþele Cenaclului „Sburãtorul” al lui E. Lovinescu.
1929-1932 Urmeazã cursurile Facultãþii de
Drept la Universitatea din Bucureºti dupã ce a
oscilat „între Facultatea de Litere ºi Facultatea de
Chimie”. Îºi ia licenþa cu 5 bile albe (magna cum
laude) în iulie 1932.

1919-1922 Urmeazã clasele primare la
ªcoala „Clemenþa” din Bucureºti (astãzi „Tudor
Arghezi”), dar ºi în particular. Îºi va aminti mereu cu
recunoºtinþã ºi de doamna de Branszky care l-a
învãþat limbile francezã ºi germanã ºi i-a „impus”
spre lecturã o lungã ºi elevatã listã de autori.
1922-1929 Este elev la Liceul „Spiru Haret”, unde îi are colegi de clasã pe Alexandru
Ciorãnescu ºi Rafael Cristescu, iar în clasele superioare pe Mircea Eliade, Arºavir Acterian ºi
Constantin Noica.
Dintre profesori, îºi va aminti cu nostalgie
de Vasile V. Haneº, Iosif Frollo, G. Marinescu
ºi, mai ales, de D. Ioaniþescu, „un dascãl osebit”,
care preda filosofia, istoria ºi geografia, fiind
„pentru cursul secundar ceea ce Nae Ionescu a
însemnat pentru viaþa universitarã”.
Debuteazã în revista Vlãstarul, a Liceului
„Spiru Haret”, în noiembrie 1928 – când se afla
în ultimul an de liceu – cu articolul Castele în
Spania.
Va mai publica aici pe parcursul aceluiaºi
an ºcolar ºase articole.

N. Steinhardt împreunã cu tatãl sãu

1934 În toamnã, dupã satisfacerea stagiului
militar, colaboreazã la tânãra ºi efemera Revista
burghezã (ºapte numere) ºi debuteazã editorial cu
volumul În genul... tinerilor, semnat Antisthius.
La senectute va regreta ºarjele îndreptate
spre Eliade, Cioran, Noica, Geo Bogza º.a.
1935 Publicã în colaborare cu prietenul sãu
Emanuel Neuman – fost ºi el colaborator la Revista burghezã – cãrticica Essai sur une conception catolique du JudaVsme (Eseu despre o concepþie catolicã a iudaismului).
1936 În luna februarie îºi susþine teza de
1929 Trece examenul de bacalaureat cu doctorat cu titlul Principiile clasice ºi noile tenmedia 9, fiind declarat primul din cei 83 candidaþi dinþe ale dreptului constituþional. Critica operei
reuºiþi.
lui Léon Duguit, elaboratã sub coordonarea pro-
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1912 Se naºte în 29 iulie la Bucureºti,
Nicu-Aureliu Steinhardt. Tatãl sãu, Oscar-Saia (n.
1877), inginer, absolvent al Politehnicii din Zürich, era director al Fabricii de cherestea „Sylva”
din comuna Pantelimon, aparþinãtoare de Capitalã,
iar mama, Antoinette (n. 1885) era casnicã. Copilãria, trãitã în comuna „cu nume de sfânt ºi de
tâlhar” – dupã expresia sa – va fi mereu un punct
de reper luminos în biografia sa.

CENTENAR N. STEINHARDT

conf. univ. dr. Florian ROATIª
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fesorului Mircea Djuvara, cunoscutul teoretician
ºi filosof al dreptului. Obþine diploma de Doctor în
drept, Secþiunea Politico-Economicã, cu cinci bile
albe cu elogii „Laureat”.
Teza va fi publicatã în acelaºi an la
Editura Curierul judiciar, cu o prefaþã extrem de
favorabilã a juristului Julien Bonnecasse, profesor la Universitatea din Bordeaux. Tot acum
publicã ºi lucrarea de mici proporþii Dreptul social. Pretenþii ºi iluzii, ca ºi eseul Elementele
operei lui Proust cu care îºi face intrarea la
Revista Fundaþiilor Regale (nr. 8, aug. 1936, pp.
401-416).
1937 Publicã cu Emanuel Neuman Illusions et réalités juives (Iluzii ºi realitãþi evreieºti),
expresie a încercãrilor celor doi prieteni de a
înþelege iudaismul ºi de a se apropia de sinagogã.
Încercarea însã eºueazã, pentru cã era mai degrabã
o dorinþã pornitã din raþiune, pentru a-ºi gãsi
onorabilitatea, fãrã nici o urmã de misticism: „Nu
mergem la templu din misticism, ci din ostentaþie,
în calitatea noastrã de oameni moderni ºi mândri”
– va recunoaºte mai târziu Steinhardt (Jurnalul
fericirii, Editura Polirom, p. 388).
În Revista Fundaþiilor Regale publicã
textul Liberalism (nr. 9, sept. 1937, pp. 584604) ºi, totodatã, începe colaborarea la revista
Libertatea, condusã de fostul sãu profesor G.
Strat, de la Facultatea de Drept.
1937-1940 Colaboreazã la Libertatea în
perioada când este în þarã, dar are dese ieºiri în
strãinãtate, în Franþa ºi Anglia, dar ºi în Belgia ºi
Olanda.
Este „radiat” din barou.
1941 E. Lovinescu va consemna în Agendele sale apariþia lui Steinhardt – Antisthius „dupã
o absenþã de 1 an ºi 2 luni”! „E în viaþã (funcþionar
la Atelierele Georges). Îi dau Aqua forte”.
1944-1947 Steinhardt începe sã publice
susþinut în Tribuna poporului, Victoria ºi Uni-

Nicolae Steinhardt nu a scris romane, dar
fiecare articol al sãu, fiecare eseu este un micro- ºi în
acelaºi timp un mega-roman. Nicolae Steinhardt nu
a scris poezie, dar fiecare paginã din cãrþile lui este un
cântec, o poezie de mare frumuseþe. Nicolae Steinhardt nu a scris tratate de filosofie, dar fiecare paginã
este un crâmpei de gândire filosoficã. Nicolae Steinhardt nu a scris manuale de ºtiinþã, dar ºtiinþa este
pretutindeni prezentã în cãrþile sale.
Fizic, Nicolae Steinhardt nu a fost un bãrbat
impunãtor, arãtos, însã fãptura lui a fost asemenea
unui stei de cremene, din care sãreau permanent
scântei de diferite culori: albastre, roºii, negre, galbene
ºi albe. Fiecare exprimând o stare spiritualã ce izbucnea din adâncurile fãpturii acestui om în interiorul
cãruia se petreceau combustii uriaºe.
ÎPS Justinian Chira,
Arhiepiscopul Maramureºului ºi
Sãtmarului. În memoria Pãrintelui Nicolae
Steinhardt în N. Steinhardt în evocãri,
Polirom, 2012, pp. 75-76.
versul literar, dar cea mai de duratã ºi mai rodnicã
este colaborarea sa la Revista Fundaþiilor Regale
(70 de texte).
1948-1958 Este epurat a doua oarã din
barou, odatã cu instalarea comuniºtilor.
În 1954 ia legãtura, prin Beatrice Strelisker, cu Constantin Noica, aflat la Câmpulung
Muscel din 1949, cu domiciliul forþat. Aici îl
întâlneºte ºi pe Alexandru Paleologu, trãind din
1950 incognito, cu numele de Ion Crãifãleanu.
Îºi trimit scrisori, discutând conþinutul cãrþilor
proiectate de Noica (despre Goethe ºi Hegel), se
vor întâlni la Bucureºti iar Steinhardt va face o
singurã vizitã la Câmpulung, la casa „cu iederã”.
1958-1960 În 11 decembrie este arestat
Constantin Noica ºi apoi, pe parcurs, încã 22 de
intelectuali consideraþi „indezirabili” de cãtre regim, printre care Sergiu Al-George, Arºavir

La fel ºi cu N. Steinhardt. Avea o culturã cu o paletã de asimilare incredibilã. Cele mai varii discipline
umaniste pe toatã gama artelor frumoase – literatura, plastica, muzica, dramaturgia, baletul – le-a strãbãtut cu
nesaþ, ºtiindu-le potecile cele mai întortocheate. ªi-a însuºit temeinic operele de seamã ale culturii clasice ºi
contemporane. Nu mai pomenesc de marile lucrãri filosofice ºi Biblia ce i-a devenit familiarã, ºtiind-o aproape pe de
rost. Te uluieºte cât de familiar este ºi cu ultimele date ale ºtiinþei, fie cã-þi pomeneºte de astronomie sau geneticã, de
biologie sau fizicã. A citit operele lui Gaus ºi Einstein, precum ºi ale lui Heinsenberg ºi Fred Hoyle, precum ºi ale
multor savanþi recenþi. Le-a prins miezul gândirii. Are o memorie prodigioasã. În scris, ca ºi în vorbirea obiºnuitã,
cuvântul este întotdeauna pentru el calculat pe idee cu o acurateþe inconfundabilã. Un veritabil renascentist
contemporan.
Omul însuºi era fermecãtor.
Alexandru Baciu. Avea o culturã cu o paletã de asimilare incredibilã
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 37.
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Acterian, Dinu Pillat, Alexandru Paleologu, Vladimir Streinu etc., care vor constitui lotul NoicaPillat, ultimul reþinut fiind N. Steinhardt (4
ianuarie 1960), care nu a acceptat sã fie martor al
acuzãrii în acel proces contra prietenilor sãi.

Iar mai târziu: „Va sã zicã este adevãrat:
este adevãrat cã botezul este o sfântã tainã, cã
existã sfintele taine. Altminteri fericirea aceasta
care mã împresoarã, mã cuprinde, mã îmbracã,
mã învinge n-ar putea fi atât de neînchipuit de
minunatã ºi deplinã...” (Jurnalul fericirii, ediþia
2008, p. 170).
Este eliberat, urmare a graþierii puºcãriaºilor politici, printre ultimii din lotul sãu, de la
Gherla, în 3 august 1964.

1960-1964 Dupã douã luni de anchetã – cu
nu puþine interogatorii brutale – se pronunþã, la 1
martie 1960, sentinþa pentru întregul lot. N.
Steinhardt este condamnat la 12 ani de muncã
silnicã, 7 ani de degradare civicã ºi confiscarea
averii personale pentru infracþiunea de „uneltire
contra ordinei sociale”.
La 15 martie 1960 este botezat în celula 18
de la Jilava, de cãtre monahul basarabean Mina
Dobzeu. De faþã sunt ºi Sergiu Al-George, Alexandru Paleologu, Theodor Enescu ºi alþii, pe
care-i cunoºtea mai bine, dar el îl alege ca „naº” –
gest inexplicabil pentru el atunci când va rememora actul botezului – pe Emanoil Vidraºcu,
fostul ºef de cabinet al lui Mihai (Icã) Antonescu.
Condiþiile improprii din celulã ºi mai ales
graba pentru a nu fi descoperiþi de gardieni nu
diminueazã bucuria convertitului: „Mã nasc din
nou din apã viermãnoasã ºi din duh rapid.”

1964-1968 La puþin timp dupã eliberare,
face demersurile necesare pentru a finaliza botezul
început în celulã. Sâmbãtã, 12 septembrie, primeºte „taina desãvârºitoare a botezului” de la preotul Gheorghe Teodorescu de la Schitul Darvari.
De faþã mai erau naºii Emanoil ºi Rodica Vidraºcu,
Paul Simionescu, Mariana Viforeanu º.a.
Luni, 14 septembrie, de Ziua Crucii a
primit Sfânta Împãrtãºanie la aceeaºi bisericã,
iar certificatul de ortodoxie îl va primi peste trei
ani.
Dupã închisoare nu mai poate lucra ca jurist, dar intrã în „câmpul muncii” ca muncitor
necalificat la Fabrica „Stãruinþa” din Bucureºti,
dar nu pentru mult timp, cãci în 1968 va suferi
un accident de circulaþie ºi va sta câteva luni la
spital, dupã care va fi pensionat.
Dupã moartea tatãlui sãu (1967),
Steinhardt cautã o mãnãstire unde sã se retragã.
Chemat de pãrintele Mina Dobzeu la Mãnãstirea
„Sfinþii Petru ºi Pavel” din Huºi nu este acceptat
de ierarhul locului. La Cozia ar fi fost primit, dar
i se pãrea un loc prea frecventat de turiºti.
1969-1972 Redacteazã viitoarea sa capodoperã Jurnalul fericirii, îndemnat se pare de cãtre

Într-o epocã în care se instituþionalizaserã delaþiunea, versatilitatea ºi minciuna, el a gãsit tãria sã dea suflu
nou unor virtuþi ca fidelitatea, curajul ºi credinþa, construindu-se pe sine ºi învãþându-i ºi pe alþii cum sã transforme
cârciuma realitãþii într-un castel, în sensul donquijotesc al cuvântului.
Monica Pillat. Prietenii moºtenite în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, pp. 204-205

FAMILIA ROMÂNÃ

Iordan Chimet. Semper fidelis,
Nicu Steinhardt în N. Steinhardt în evocãri,
Polirom, 2012, p. 65.

CENTENAR N. STEINHARDT

Cu Nicu alãturi, infernul cotidian devenea
ceva mai suportabil. ... Nicu avea o capacitate extraordinarã de a stabili, aproape spontan, legãturi
afective de duratã, simþea o nevoie irezistibilã, imposibil de controlat, de a se dãrui, de a ajuta, de a se
implica, cu ce putea, în problemele, eºecurile sau
dilemele celorlalþi pe care-i cunoºtea, avea prieteni
buni de toate vârstele...
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Dinu Pillat – primul, probabil, care i-a citit manuscrisul.
În paralel, pentru a se întreþine, traduce
din limba englezã câteva romane. Astfel, în
1969 îi apare traducerea cãrþii lui Sherwood Anderson, Winesburg in Ohio, la EPL, recenzatã de
cãtre Petru Popescu în revista România literarã.
Peste alþi doi ani (1971) i se publicã traducerea
din James Barlow, Personalul de 1 ºi 6 [minute], la Editura Univers, urmatã în 1972 de roEi bine, pãrintele Steinhardt a devenit liber
întru Hristos în temniþã, adicã în condiþia totalei
nelibertãþi. Aceasta este o experienþã pe care nu o
putem înþelege ºi simþi decât – ºi iertaþi-mã cã spun
un plural, la persoana întâi – noi, aceºtia care am
trecut prin temniþe, iar pãrintele Mina Dobzeu, care
i-a administrat pãrintelui Steinhardt botezul într-o
celulã din Jilava, ºtie mai bine decât noi toþi ce
înseamnã sã fii înconjurat de gardieni, sã te gãseºti
într-o temniþã subpãmânteanã cum este cea a Jilavei
ºi totuºi sã ai în vine libertatea de a te întâlni cu
libertatea lui Hristos ºi a te cununa cu ea.
Eu cred cã momentul de la Jilava, pe care l-a
administrat pãrintele Mina asupra lui N.
Steinhardt, este un moment al culturii româneºti ºi al
Bisericii noastre. Cred cã este un moment teologic pe
care va trebui sã-l consemnãm în tratatele noastre ºi
de care va trebui sã ne aducem pururea aminte.
Atunci când oamenii îþi tãgãduiesc libertatea,
tu abia atunci sã strigi din rãrunchi „de-abia acum
sã ºtiþi cã sunt un om liber!”. Aceasta a fost marea
bucurie pe care a descoperit-o N. Steinhardt. ªi
aceasta l-a fãcut cu adevãrat fericit ºi în stare sã scrie
acea extraordinarã carte, carte de cãpãtâi a culturii ºi
spiritualitãþii româneºti, „Jurnalul fericirii”, de care
nici o generaþie de acum înainte nu va trebui sã fie
lipsitã. Aºa cum retipãrim poeziile lui Eminescu
pentru fiecare generaþie, aºa va trebui retipãritã
cartea „Jurnalul fericirii” pentru fiecare generaþie de
acum încolo.
Dumnezeu sã-i binecuvânteze amintirea ºi
sufletul. Noi l-am înscris de mult în Cartea de aur a
spiritualitãþii noastre ºi a culturii româneºti. El este
cel care sintetizeazã la modul cutremurãtor aceastã
logodnã de care vã vorbeam, dintre religie ºi culturã.
Un om de mare ºi profundã culturã, întregit de un om
de mare ºi profundã credinþã. Nu ne mirãm cã a
murit fericit ºi nu ne mirãm cã, acolo unde este, este
fericit. ªi se fericeºte împreunã cu noi astãzi, prin
emoþia noastrã, care nu are într-însa mai puþinã
fericire decât aceea pe care ºi-a dorit-o ºi ne-o doreºte
pãrintele N. Steinhardt.
Bartolomeu Anania, Mitropolit al Clujului,
Albei, Criºanei ºi Maramureºului.
Pãrintele N. Steinhardt –
un om care a murit fericit în N. Steinhardt în
evocãri, Polirom, 2012, pp. 34-35.

manul Viaþa sportivã de David Storey, la
aceeaºi editurã.
La finele anului (14 decembrie) îi este
confiscat manuscrisul Jurnalului fericirii de cãtre Securitate. Aceasta „fotografiazã” ºi „studiazã” manuscrisul adus de Ion Caraion, cãruia
i-l încredinþase Steinhardt spre lecturã.
1973 În colecþia Biblioteca pentru toþi a
Editurii Minerva apar douã volume de Studii ºi
eseuri din opera lui Alain (Émile Auguste
Chartier) traduse de N. Steinhardt ºi Alexandru
Baciu, la „cererea” lui Mihai ªora.
Toamna, în noiembrie, se deplaseazã însoþit de Iordan Chimet la Mãnãstirea „Sfânta
Ana” din Rohia, de lângã Tg. Lãpuº, Maramureº, în urma intervenþiei lui Constantin Noica
la episcopul-vicar Justinian Chira de la ClujNapoca, fost stareþ al mãnãstirii.
Este întâmpinat cu multã bunãvoinþã de
cãtre pãrintele Serafim Man, noul stareþ, fermecat ºi cucerit de loc ºi de oameni.
Va reveni de mai multe ori pe an – pentru
câteva zile sau sãptãmâni – timp de ºapte ani,
având ca principalã îndeletnicire fiºarea cãrþilor
ºi organizarea bibliotecii mãnãstirii, sarcinã mai
mult decât plãcutã insaþiabilului cititor care era
N. Steinhardt.
1974-1978 Îi apar nu mai puþin de patru
volume traduse din literatura universalã: Robert
Graves, Claudius Zeul (Editura Albatros, 1974),
Gaston Boissier, Cicero ºi prietenii sãi. Studiu
asupra societãþii romane din vremea lui Cezar
(Editura Univers, 1975) ºi Rudyard Kipling,
Stalky ºi compania (1977) ºi Domnia sa preacinstitul elefant (1978), ambele la Editura Univers.
În 1976 publicã primul volum de autor,
dupã aproape patru decenii de la ultima sa carte.
Intitulat sugestiv Între viaþã ºi cãrþi (Editura
Cartea Româneascã), volumul cuprinde texte
publicate în Revista Fundaþiilor Regale, Libertatea, Universul literar (1936-1947) ºi în Viaþa
Româneascã ºi Secolul 20 (1973-1975) ca ºi
altele, desigur, inedite.
Tirajul extrem de redus (900 de exemplare) îl nemulþumeºte pe autor, frustrându-l de
impactul dorit.
1978-1980 Dupã aproape patru decenii de
la ultima ieºire din þarã i se permite, în sfârºit, sã
cãlãtoreascã în Occident, în speranþa, probabil, cã
nu se va mai întoarce.
Face douã cãlãtorii: prima în anul 1978,
între 1 aprilie ºi 1 septembrie, iar a doua între 28
septembrie 1979 ºi 1 martie 1980.
Va sta ºi la mãnãstirea Chevetogne din
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Dar existã ceva ce vreau sã spun în mod special despre Nicu; ºi acest lucru þine de o particularitate a
sa, pe care aproape nu am întâlnit-o la alþi oameni, ºi anume modalitatea lui de a comunica cu ceilalþi. Într-o
conversaþie, chiar obiºnuitã – nu vorbesc despre înfruntãrile de idei, dramatice uneori, care se iscau adesea
între prieteni ºi când el era ca un leu –, deci chiar în condiþii de normalitate, el era într-o stare de tensiune
neobiºnuitã. Modul în care asculta, modul în care – se vedea bine – îºi pregãtea rãspunsul era acela al unei
fiinþe total participative, în stare de perpetuã veghe.
Dorina Al-George. Nicu Steinhardt sau nevoia de arbitru,
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 27.

1981-1989 Ajuns cãlugãr, Steinhardt primeºte de la episcopul Justinian Chira „dezlegarea”,
ca ºi imboldul, de a continua sã scrie articole
pentru diferite reviste. Este acceptat mai ales de
revistele din Ardeal – Steaua, Tribuna, Vatra, Astra,
Familia – ºi la Viaþa Româneascã, dar gãseºte înþelegere ºi la Secolul 20, Cronica ºi Convorbiri
literare, ba chiar ºi la îndepãrtata Ramuri (Craiova).

CENTENAR N. STEINHARDT

Nu evitã nici revistele studenþeºti, Echinox (Cluj-Napoca), Amfiteatru (Bucureºti), Dialog ºi mai ales Opinia studenþeascã din Iaºi
unde publicã opt texte.
Multe din articolele publicate acum vor
intra în cuprinsul cãrþilor care-i vor apãrea întotdeauna „puricate” ºi dupã multe tergiversãri.

Eseurile teologale ºi mai ales predicile le
trimitea la Timiºoara, mitropolitului Nicolae
Corneanu, pentru a fi publicate în Mitropolia
Banatului. Fãrã a-l cunoaºte „faþã cãtre faþã” ci
doar din ce scria ca ºi din corespondenþa lor,
Mitropolitul Nicolae Corneanu, om de certã culturã, nu numai cã îl accepta în revista amintitã,
dar îl ºi încuraja ºi susþinea, „botezându-l” cu
semnãtura „Nicolae Delarohia”.
Dupã cãlugãrire, Steinhardt stã mai mult
la Rohia – dar îºi pãstreazã ºi garsoniera din
Capitalã – de unde face dese deplasãri la Bucureºti ºi Cluj-Napoca îndeosebi, la edituri ºi
reviste, dar ºi la Bistriþa, la colocvii ºi simpozioane.
În acelaºi timp poartã o asiduã corespondenþã cu prietenii din þarã (Al. Paleologu, Alexandru Baciu, Theodor Enescu º.a.) ºi din strãinãtate (Virgil Ierunca, Alexandru Ciorãnescu,
Emil Cioran, Gigi Tomaziu º.a.).
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Belgia, se va întâlni cu prietenii din Belgia ºi din
Franþa, va merge la teatru, la concerte etc.
La Paris se va întâlni cu Mircea Eliade,
Emil Cioran, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
va locui la familia Vlad ºi Sanda Stolojan ca ºi în
apartamentul lui Mircea Eliade, când acesta va
fi la Chicago etc.
Revenit în þarã, va avea bucuria publicãrii la Editura Dacia din
Cluj-Napoca, urmare a perseverenþei lui Virgil Bulat, a volumului Incertitudini literare, care-i va aduce
Premiul Asociaþiei Scriitorilor din
Bucureºti.
La 16 august 1980 este tuns în
monahism de cãtre stareþul Mãnãstirii „Sf. Ana” din Rohia, Serafim
Man, împreunã cu pãrinþii Antonie
Perþa, Nicolae Leºe ºi Emanuel Rus.
Pãrintele Serafim Man, bolnav fiind,
venise din spital pentru a-ºi îndeplini promisiunea fãcutã lui Steinhardt. Cãlugãrirea s-a fãcut noaptea,
fãrã public, pentru a nu prinde de
veste Securitatea, iar aprobarea Arhiepiscopului Teofil Herineanu s-a
primit ulterior.
Devenit monahul Nicolae, Steinhardt participa la Sfânta Liturghie ºi la miezonopticã, se
ocupa de bibliotecã, fãcea meditaþii cu tinerii
fraþi care vizau intrarea la seminar, se achita cu
conºtiinciozitate de sarcina de clopotar – el care
pãstra în memorie dangãtul clopotelor din
Pantelimon (Capra). Avea deci multe „ascultãri” pe care le îndeplinea cu râvnã, mãrturisind
prietenilor cã viaþa la mãnãstire nu e uºoarã, ci
chiar „samuraicã”.
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Scriitorul ºi cãrþile sale
1982 La Editura Albatros, Mircea Sântimbreanu îi publicã eseul despre Geo Bogza, un poet
al Efectelor, Exaltãrii, Grandiosului, Solemnitãþii,
Exuberanþei ºi Patetismului. Ulterior va recunoaºte în aceastã carte „un soi de omagiu cavaleresc” adus „unui fost adversar”, devenit între
timp „un aliat”. O carte care autorului PoemuluiInvectivã „i-a luminat cãrunteþile”.
1983 Publicã la Editura Dacia Criticã la
persoana întîi, carte închinatã memoriei lui Sergiu
Al-George, prietenul trecut la cele veºnice în noiembrie 1981.
1984 La 14 mai i se confiscã a doua oarã
Jurnalul fericirii de teama cã va fi publicat. Dupã
prima confiscare refãcuse însã textul într-o nouã
versiune. Ambele versiuni ajunseserã la Paris, la
Virgil Ierunca, cu indicaþii precise cum sã fie publicate: prima versiune în limba francezã, a doua
în limba românã, cu modificãrile operate pânã
atunci de Steinhardt.

1987 La Editura Cartea Româneascã apare
volumul Escale în timp ºi spaþiu sau Dincoace ºi
dincolo de texte, cu note de cãlãtorie (din 19791980), amintiri literare, interviuri ºi articole, publicate, cele mai multe, prin reviste.
Vârsta, dar mai ales bolile (de intestine ºi
de inimã) de care suferea, îl determinã sã-ºi
adune într-un volum antologic „eseuri vechi ºi
noi”, considerate reprezentative pentru activitatea sa publicisticã. Îi solicitã o prefaþã lui C.
Noica, „sarcinã” acceptatã bucuros de acesta.
Dar n-a fost sã fie, cãci în 4 decembrie 1987
filosoful de la Pãltiniº trece pe neaºteptate în
lumea celor drepþi.
1988 Dupã multe pertractãri ºi „negocieri”
cu Editura „Eminescu” (director Valeriu Râpeanu), volumul apare spre sfârºitul anului, cu titlul
Prin alþii spre sine, însã departe de forma pe care o
dorea N. Steinhardt, ceea ce îl va mâhni peste
mãsurã.

Candoarea lui pãrea multora burlescã. ªi, într-adevãr, ce este mai caraghios decât sã poþi scãpa de
închisoare ºi sã intri de bunãvoie în ea, sã fii ovrei ºi sã ai prieteni „legionari”, sã te naºti în mozaism ºi sã te
cãlugãreºti în creºtinism, sã pretinzi a fi monah ºi sã-þi ardã de simpozioane ºi colocvii? La toate astea se mai
adãugau ºi particularitãþile rasei ºi încã multe altele, ce alcãtuiesc facticitatea noastrã cea de toate zilele:
temenele publice – adresate uneori chiar prietenilor, bãi cât mai dese – evident, în afara canoanelor, neputinþa
de a sta pe loc fie ºi în faþa unui ghiºeu – fãcea mereu pas adãugat ºi, în fine, o bunã dispoziþie pentru unii
cam într-o ureche – care tresãrea din te miri ce. Dar ce zic eu „tresãrea” – sãlta!
Mulþi îi zâmbeau de sus, fãrã sã observe cã interlocutorul cu pricina nici mãcar nu se sinchisea. Ba,
mai mult, era gata-gata sã le sarã de gât, îmbrãþiºându-i. Oare câþi dintre ei ºi-au dat seama prin ce au
trecut? Cine mai ºtie astãzi ce înseamnã a fi „nebun întru Hristos”? Efortul sãu de a se recuza în asemenea
împrejurãri lãsa a se-nþelege cã era capabil da mult mai mult ºi cã doar grija de a nu se sminti îl reþinea.
Lacrimile ce i se prelingeau atunci pe obraji ne fâstâceau – cãci, oricând s-ar ivi, ele impun necondiþionat
respectul. Eram ca ºi paralizaþi!
Virgil Ciomoº. Despre curajul de a crede
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, pp. 80-81.
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În viaþã, la N. Steinhardt, binele era o vocaþie. N-am invidiat decât douã persoane pentru tipul de
relaþie pe care o întreþineau cu Dumnezeu: pe Yvonne Rossignon, de o familiaritate aproape infantilã, ºi pe
N. Steinhardt, în a cãrui „camerã obscurã” Dumnezeu pãrea a coincide cu tot ceea ce muzica, pictura,
literatura au adus frumos pe acest pãmânt, pentru el al fãgãduinþei.
Monica Lovinescu. La N. Steinhardt aliajul era unic...
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 175.

CENTENAR N. STEINHARDT

slujitorii lui Esculap, medicul ºi asistenta de
gardã. La terminarea rugãciunii, îºi încredinþeazã sufletul lui Dumnezeu...
Duminicã, 2 aprilie, a fost înmormântat,
aºa cum dorise, în micul cimitir al Mãnãstirii
Rohia, dupã o emoþionantã slujbã la care au
participat câþiva preoþi ºi cãlugãri, în frunte cu
PS Justinian Chira, episcopul vicar al Arhiepis-

copiei Vadului, Feleacului ºi Clujului – cel care
l-a primit fãrã rezerve ºi i-a ocrotit ºederea la
Rohia. Curtea Mãnãstirii „Sf. Ana” s-a dovedit
neîncãpãtoare pentru sutele de oameni care l-au
condus pe ultimul drum pe evreul încreºtinat.
Au fost de faþã prietenii sãi Alexandru Paleologu, Virgil Bulat, Mihai ªora, Sorin Dumitrescu, Achim Mihu, Adrian Popescu º.a. ca ºi
intelectuali cunoscuþi din Baia Mare, Cluj-Napoca ºi Bistriþa, precum ºi þãrani din satele din
jur care-i ascultaserã predicile.
1991 În luna martie apare, la Editura Dacia,
Jurnalul fericirii, probabil cartea cea mai cititã a
deceniului abia început ºi nu numai. A cunoscut
pânã în prezent zece ediþii în þarã ºi ºapte traduceri
în strãinãtate.
În luna septembrie, la aceeaºi editurã, Virgil Bulat publicã Monologul polifonic. Cartea
fusese oferitã de N. Steinhardt Editurii Cartea
Româneascã în primãvara anului 1988, care însã
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1989 La 9 februarie, într-o scrisoare cãtre
fostul sãu coleg, Alexandru Ciorãnescu, aflat la
Santa Cruz de Tenerife, în Insulele Canare, îi dezvãluie intenþia de a merge în luna martie la Bucureºti, pentru a lua legãtura cu colegii care mai
trãiesc ºi a organiza o agapã la 60 de ani de la
absolvirea liceului. Evident cã îl aºteaptã ºi pe
acesta, ba mai mult îl invitã sã petreacã la Rohia, la
mãnãstire, câteva zile, cãci va fi primit
„cu dragoste ºi respect”.
În zilele de 25-26 martie a fost
vizitat la Rohia de cãtre arhimandritul
Mina Dobzeu, cel care îl botezase în
închisoare.
Luni, 27 martie pleacã amândoi
cu maºina la Baia Mare, având bilete la
avion pentru ziua urmãtoare, cu destinaþia Bucureºti, de unde Mina
Dobzeu urma sã ajungã la Huºi.
La sosirea în Baia Mare, la familia Cormoº unde urma sã fie gãzduit,
Steinhardt acuzã dureri de piept. Cum
crizele de anginã pectoralã se repetã,
doamna Cormoº îi schimbã biletul
pentru urmãtoarea cursã, de vineri 31
martie.
Spre searã se simte mai bine, vine ºi pãrintele Mina Dobzeu (ce urma sã doarmã în altã
parte) la familia Cormoº, se ascultã muzicã, se
discutã etc. A doua zi pãrintele Mina pleacã la
Bucureºti, iar N. Steinhardt rãmâne sã se refacã
la prietenii sãi. Seara ascultã muzicã de Bach ºi
Vivaldi, a doua zi dimineaþa, la fel, dar spre
searã revin crizele ºi aproape de miezul nopþii,
miercuri 29 martie, este internat de cãtre profesorul Vasile Cormoº la Spitalul Judeþean.
Joi, 30 martie, pe la amiazã sosesc la spital
pentru o ultimã întâlnire cu monahul Nicolae
stareþul Mãnãstirii Rohia, Justin Hodea – care îi
administreazã Sfintele Taine – ºi câþiva cãlugãri.
Pe la ora 1500 rãmâne cu Florian Razmoº,
care-i vegheazã ultimele momente de viaþã.
Aproape de ora 1700 îl roagã pe Florian Razmoº
sã aprindã o lumânare ºi sã-i citeascã din nedespãrþita sa carte de Rugãciuni, cu voce tare, Rugãciunea pe patul de moarte, de faþã fiind ºi
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1993 Este tipãritã în ediþie anastaticã, la necunoscuta Editurã Pan,
În genul... tinerilor, cartea de tinereþe a
lui Steinhardt, semnatã Antisthius,
dezvãluind o altã faþã polemico-ludicã
a celui care copleºise publicul cititor
prin imensa dar neostentativa sa culturã literar-religioasã din Jurnalul fericirii ºi din Dãruind vei dobândi!
Ioan Pintea, deþinãtor la acea
vreme a manuscriselor steinhardtiene, publicã la Editura Dacia Primejdia mãrturisirii. Convorbiri cu
Ioan Pintea, un tulburãtor dialog
între tânãrul discipol ºi monahul
La înmormântarea lui N. Steinhardt
eseist, derulat în anii 1987-1989, în
lungi peripatetizãri prin Lighetul
a respins-o, ajungând astfel în portofoliul editu- Rohiei, mai ales. Cartea a cunoscut cinci ediþii.
rii clujene, unde a fost reportatã pe anul 1989.
La 3 aprilie, la Mãnãstirea Rohia se con1992 Apare în Editura Episcopiei Ortodoxe stituie, din iniþiativa profesorului Ion Sãcãleanu,
a Maramureºului ºi Sãtmarului cartea de predici ºi consilierul ºef al Inspectoratului pentru Culturã
eseuri teologale a lui N. Steinhardt, intitulatã Dã- al Judeþului Maramureº, Fundaþia „N. Steinruind vei dobândi, cu subtitlul Cuvinte de cre- hardt”. Preºedinte de onoare a fost ales Aledinþã, aflatã la plecarea sa dintre noi în stadiul de xandru Paleologu care, prezent la Rohia în acea
dactilografiere. Dupã Jurnalul fericirii este cartea zi alãturi de Arhiepiscopul Bartolomeu Anania,
cea mai cititã a lui Steinhardt, cunoscând pânã i-a fascinat pe membrii fondatori cu spumoase ºi
astãzi opt ediþii.
elevate amintiri din viaþa sa ºi a lui N. Steinhardt.
Tot în acest an Zaharia Sângeorzan pu1994 Nicolae Bãciuþ publicã la Editura
blicã la Editura Revistei Literatorul dialogul sãu Tipomur din Târgu Mureº dialogul purtat prin
de la distanþã cu Steinhardt, dintre 11 ianuarie corespondenþã cu monahul de la Rohia în perioada
1988 ºi 11 martie 1989, intitulat Monahul de la 4 februarie 1986 ºi 2 mai 1988. Cartea se intiRohia N. Steinhardt rãspunde la 365 de întuleazã Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Bãciuþ ºi
trebãri incomode (ediþia a doua, la Editura Hua mai cunoscut douã ediþii.
manitas, 1998).
1995 La Paris apare în limba
francezã, tradus de Marily Le Nir ºi cu
Existenþa maturã sau suferinþa nu-i putuserã niciodatã
o prefaþã a lui Olivier Clément, Jurdomoli infatigabila sa sete de culturã. Nimic nu era respins din start
nalul fericirii.
ca insignifiant, desfãcea cu migalã aparenþele oricãrui eveniment cu
În þarã, Ion Vartic concepe ºi
speranþa – chiar dacã uneori naivã – de a descoperi în final
publicã la Editura Biblioteca Aposdiamantul preþios, semnificaþia ascunsã: teatre, expoziþii, concerte,
trof Cartea împãrtãºirii, al cãrei
filme, iar de literaturã ce sã mai vorbim: îl interesa, cu adevãrat
centru de rezistenþã este eseul Setotul. Era copilul care se ascundea în bibliotecã pentru a-ºi construi
cretul „Scrisorii pierdute”, consicu ce se gãsea în jur – cu ce-ºi amintea, de asemenea – castelul din
derat „un adevãrat summum al gânnori, castelul de nisip sau un leagãn care pendula direct în cer.
dirii lui N. Steinhardt”. Eseul fusese
Mai târziu se va retrage cu imaginea bibliotecii vãzute ca un
publicat la Paris, în anul 1975, în
sanctuar în mãnãstirea sa maramureºeanã, unde-ºi va sfârºi exisrevista Ethos, cu pseudonimul Nicotenþa, rugându-se lui Dumnezeu cu cãrþile în braþe. Nu era
lae Niculescu!
pasionat în ceea ce scria de sinteze literare mai ambiþioase, nu avea
temperamentul necesar, îi erau strãine patosul ºi delirul proiectelor
Din manuscrisele rãmase de la
ample, îºi cunoºtea prea bine limitele pentru a greºi. În schimb,
Steinhardt, Ioan Pintea publicã, la
cãrþile apãrute în ultimii ani dupã moartea sa ne dezvãluie un alt
Editura Adonai, romanul Cãlãtoria
Nicu Steinhardt, de inspiraþie misticã, sã fie acesta veritabilul, unicul
unui fiu risipitor. Ipostaza de roSteinhardt pe care va trebui sã-l pãstrãm în amintire? Nu ºtiu.
mancier a lui N. Steinhardt surprinde atât pe criticii literari, cât ºi
Iordan Chimet. Semper fidelis, Nicu Steinhardt în
pe cititorii împãtimiþi ai Jurnalului
N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, pp. 65-66.
fericirii.
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1996 La Bologna, în Editura Il Mulino
apare Diario della felicitB, traducerea italianã a
Jurnalului fericirii, realizatã de Gabriella Bertini
Carageani, ediþia fiind îngrijitã de Gheorghe
Carageani.

N-a vrut niciodatã sã arate în mod distrugãtor câte cunoºtinþe are, câte limbi strãine vorbeºte, ce experienþe extraordinare a avut. Nu te
copleºea cu personalitatea sa, ºtiind sã þi se deschidã
ca un prieten; este calitatea oamenilor mari. Era om
al curajului, dar ºi al discreþiei; apologet neînfricat al
adevãrului, dar ºi bonom; aprig, dar ºi politicos.
Considera cã nu e creºtin adevãrat cel care nu aºeazã
între pãcate ºi nerozia, prostia, fãþãrnicia, nedreptatea, nepãsarea, ticãloºia, formalismul, dispreþul,
discriminarea.
ªtefan Iloaie. Pãrintele Nicolae:
omul credinþei trãite în
N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 169.

dorit de N. Steinhardt în 1988, apãrut la Editura
„Eminescu”.
La Rohia ºi Rohiþa se organizeazã „Zilele
N. Steinhardt” (28-30 iulie) condensând câteva
evenimente memorabile: lansarea micromonografiei lui George Ardeleanu despre N.
Steinhardt, o masã rotundã cu tema „Amintirea
lui N. Steinhardt”, concursul de eseu „Credinþa
ºi curajul lui N. Steinhardt” precum ºi prima
ediþie a Taberei de picturã bizantinã (Atelierul
de iconografie „Monahul Nicolae de la Rohia”),
cu participarea grupului de iconari „Sfântul Ioan
Damaschin” din Cluj-Napoca – organizatã apoi
în fiecare an.
În luna septembrie este lansat volumul al
treilea din Caietele de la Rohia, N. Steinhardt în
2001 La Editura Dacia apare în îngrijirea interviuri ºi în corespondenþã.
lui Ioan Pintea volumul Eu însumi ºi alþi câþiva, o
2001-2002 Radu Sãplãcan ºi Ioan Pintea
încercare parþial reuºitã de reeditare a volumului readuc în atenþie opiniile lui N. Steinhardt despre
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2000 N. Steinhardt este prezent în librãrii
cu alte trei cãrþi.
La Editura Humanitas apare volumul
Dumnezeu în care spui cã nu crezi…, cuprinzând
scrisorile trimise de N. Steinhardt lui Virgil
Ierunca la Paris în perioada 1967-1983, pânã
când Securitatea i-a cerut imperativ sã întrerupã
corespondenþa cu cei din exil.
În acelaºi timp, la Editura Dacia, Ioan
Pintea publicã volumul de eseuri Ispita lecturii,
iar la Satu Mare, în Editura Solstiþiu, Florian
Razmoº publicã teza de doctorat a lui N. Steinhardt, din 1936, cu titlul Principiile clasice ºi
noile tendinþe ale dreptului constituþional. Critica operei lui Léon Duguit.
Continuã seria Caietelor de la Rohia cu
volumul al doilea, N. Steinhardt în amintirea
contemporanilor, ediþie alcãtuitã ºi îngrijitã de
Florian Roatiº. Despre N. Steinhardt – omul,
eseistul ºi monahul – scriu cu cãldurã, empatie,
admiraþie mari ierarhi precum ÎPS Nicolae
Corneanu, ÎPS Antonie Plãmãdealã, ÎPS
Bartolomeu Anania º.a., scriitori precum Mihai
ªora, Adrian Popescu º.a., iar extrase din lucrãrile publicate de Arºavir Acterian, Alexandru
Baciu, Achim Mihu º.a. întregesc portretul unei
personalitãþi inconfundabile.
La Editura Aula din Braºov se publicã
monografia N. Steinhardt de George Ardeleanu,
cu care acesta inaugureazã o cercetare sistematicã de excepþie a vieþii ºi operei monahului
de la Rohia, care va fi finalizatã cu o tezã de
doctorat ºi cu o carte inconturnabilã în bibliografia operei lui N. Steinhardt.

CENTENAR N. STEINHARDT

1999 La editura clujeanã Dacia, Oana
Cãtina îngrijeºte volumul de eseuri Drumul cãtre
isihie cu texte considerate „inedite”, în fapt cele
mai multe publicate de Steinhardt prin reviste.
La Mãnãstirile Rohia ºi Rohiþa-Boiereni
se desfãºoarã prima ediþie a „Zilelor N. Steinhardt” (29 iulie – 1 august). Are loc prima ediþie
a Concursului de eseu literar, filosofic ºi religios
pentru elevi ºi se lanseazã volumul întâi al Caietelor de la Rohia, N. Steinhardt sau fericirea de a
fi creºtin, conceput ºi îngrijit de Florian Roatiº.
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Dar textele din propriile sale volume cum ar putea fi definite? Eseuri? Cronici? Meditaþii pe o temã impusã
de actualitate (v. aceea despre cartea lui Cinghiz Aitmatov)? Sã rãmânem la termenul prim: textele sale.
Organizate cu timpul în volume ºi alegându-ºi democratic obiectul, de la cãrþile literaþilor ºi artiºtilor de primã
mãrime pânã la tinerii debutanþi, ele se constituie într-o sui-generis hartã a spiritualitãþii româneºti din ultimele
decenii. Cãci, reliefând valoarea esteticã a acestor opere, eseurile (textele) zãbovesc cu precãdere asupra dezbaterilor
de idei, ele însele nãzuind sã fie, ºi reuºind, o reflectare a problematicii esenþiale contemporane. Temele principale de
meditaþie? Problemele de conºtiinþã, frãmântãrile, aspiraþiile, speranþele, tãria moralã a omului de azi. S-ar putea
ca uneori (rar) sã fi folosit doar ca punct de plecare o carte, pentru o idee generoasã cuprinsã in nuce acolo. Momentul
în sine îl consemneazã – ºi nu în deºert – dezvoltând spre satisfacþia scriitorului ºi cititorului implicaþiile adiacente
morale (ºi estetice) ale cãrþii.
Asociaþiile de idei legând fenomenul cultural românesc la cel universal sunt – ºi rãmân – de o copleºitoare
fascinaþie. Izvorând din „enciclopedismul” sãu ºi din mândria decelãrii afinitãþilor naþionale la spiritualitatea
lumii, discursul lui N. Steinhardt te face sã te miºti firesc ºi fãrã complexe printre maximele veacului.
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Virgil Bulat. Un condei pururea tânãr în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 63.
Proiectul demarat de Editura Humanitas a
generaþia ‘80, publicând la Editura Cronica din
Iaºi douã mici volume sub titlul Pledoarie pentru dus la un proces cu Mãnãstirea Rohia pentru
drepturile de editare, câºtigat firesc de aceasta
o literaturã nobilã ºi sentimentalã.
din urmã, care s-a angajat imediat, împreunã cu
2002 Anton Fabian îngrijeºte la Editura Editura Polirom din Iaºi, în editarea operei inDacia crestomaþia Amintiri despre N. Steinhardt.
tegrale a lui N. Steinhardt.
2003 La Iaºi, de data aceasta la Editura
S-a constituit un colectiv de editare, sub
Timpul, Ioan Pintea publicã microromanul auto- conducerea PS Justin Hodea Sigheteanul, forbiografic gãsit printre manuscrisele lui Steinhardt, mat din Virgil Bulat, George Ardeleanu, ªtefan
Iloaie, Florian Roatiº, George Vulturescu ºi
Eseu romanþat asupra neizbânzii.
În cadrul „Zilelor N. Steinhardt” (29-30 Macarie Motogna. Întruniþi la Mãnãstirea
iulie) se lanseazã la Mãnãstirea Rohiþa volumul Rohia, colectivul respectiv ºi reprezentanþii
Editurii Polirom au stabilit – dupã o riguroasã
al patrulea din Caietele de la Rohia, N. Steinhardt.
discutare a operei steinhardtiene, antume ºi posPrin alþii, în postumitate, cuprinzând 39 de co- tume, ca ºi a manuscriselor, programul de editamentarii ºi exegeze critice referitoare la cãrþile re (formã, ordine, perioadã etc.) a celor 22 de
apãrute postum, dând seama deopotrivã de scrii- volume scontate (eseuri, interviuri, romane ºi
torul ºi monahul N. Steinhardt.
corespondenþã).
2004 Nicolae Morar publicã la Editura
Adrian Mureºan publicã la Editura Limes
Paideia cartea Dimensiunea creºtinã a operei un mic ºi interesant volum, Hristos nu trage cu
lui N. Steinhardt, la origine tezã de doctorat.
ochiul. N. Steinhardt & generaþia ‘27.
Apare în traducerea lui Yotam Reuveny
2005 La Mãnãstirea Rohiþa, la 29 iulie a
ediþia
în limba ebraicã a Jurnalului fericirii.
avut loc masa rotundã cu tema „N. Steinhardt în
vizorul Securitãþii”, iar Clara Cosmineanu (Mareº)
2007 Jurnalul fericirii este tradus în limba
a lansat volumul cu documente de la CNSAS Nicu neogreacã de cãtre Nectarios Koukobinos (Editura
Steinhardt în dosarele Securitãþii (1959-1989), Maistros), în limba maghiarã de Dankuly Csaba ºi
scos la Editura Nemira cu Silviu B. Moldovan.
Dankuly Levente (Editura Koinónia, Cluj-Napo2006 Ca urmare a douã iniþiative inde- ca) ºi în limba spaniolã de Viorica Pâtea, cu parpendente se reediteazã câteva din cãrþile lui N. ticiparea lui Fernando Sánchez Miret ºi George
Steinhardt. Astfel, protosinghelul Macarie Mo- Ardeleanu.
togna publicã în Editura Mãnãstirii Rohia noi edi2008 La 30 iulie, „Zilele N. Steinhardt” se
þii din Jurnalul fericirii ºi Dãruind vei dobândi, iar încheie cu lansarea la Baia Mare, la Biblioteca
Viorica Niºcov traduce ºi reediteazã sub titlul Judeþeanã „Petre Dulfu”, a primelor cinci volume
Eseuri despre iudaism la Editura Humanitas, cele din Integrala N. Steinhardt: Jurnalul fericirii (edidouã cãrþi publicate în limba francezã de N. Stein- þie îngrijitã de Virgil Bulat), Dãruind vei dobândi.
hardt ºi Emanuel Neuman, în anii 1935 ºi 1937.
Cuvinte de credinþã (ediþie îngrijitã de ªtefan
Tot la Editura Humanitas, Ioan Pintea ree- Iloaie), În genul... tinerilor (ediþie îngrijitã de
diteazã Dãruind vei dobândi cu titlul Cuvinte de George Ardeleanu), Principiile clasice ºi noile
credinþã ºi Primejdia mãrturisirii, într-o ediþie tendinþe ale dreptului constituþional. Critica opeschimbatã faþã de ediþia din 1993.
rei lui Léon Duguit (ediþie îngrijitã de Florian
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„Sfântul Ioan Damaschin” : 10 ani de activitate
apãrut la Editura Mãnãstirii „Sf. Ana” Rohia.
Cãlin Emilian Cira publicã la Editura
Eikon din Cluj-Napoca Convorbiri despre N.
Steinhardt (volumul I).
2011 În seria Opere N. Steinhardt apar: Geo
Bogza: un poet al Efectelor, Exaltãrii, Grandiosului, Solemnitãþii, Exuberanþei ºi Patetismului
(ediþie de George Ardeleanu), Criticã la persoana
întîi (ediþie de Florian Roatiº) ºi Eseu despre o
concepþie catolicã asupra iudaismului • Iluzii ºi
realitãþi evreieºti (ediþie de Ioan Chirilã).
2012 La sfârºitul lunii ianuarie Editura Polirom publicã volumul N. Steinhardt în evocãri
(ediþie îngrijitã de Florian Roatiº), marcând astfel
intrarea în anul Centenarului Steinhardt.
Apar alte trei volume din Integralã: Incertitudini literare (ediþie de George Ardeleanu),
Monologul polifonic (ediþie de ªtefan Iloaie) ºi
Prin alþii spre sine (ediþie de Florian Roatiº) –
fiind publicate astfel 14 din cele 22 de volume
proiectate.
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Roatiº) ºi Articole burgheze (ediþie de Viorica
Niºcov, studiu introductiv de Nicolae Mecu, volum pregãtit iniþial pentru Editura Humanitas).
2009 În seria de Opere apare volumul Primejdia mãrturisirii, conceput ºi îngrijit de Ioan
Pintea.
La Editura Humanitas, George Ardeleanu
publicã volumul N. Steinhardt ºi paradoxurile
libertãþii, cea mai amplã ºi serioasã contribuþie
la cunoaºterea operei ºi vieþii monahului
Nicolae de la Rohia.
Apare ediþia portughezã a Jurnalului
fericirii / O diário da felicidade, editor Edson
Manoel de Oliveira Filho, traducere Elpídio
Mário Dantas Fonseca, la RealizaHtes Editora,
Sno Paolo, Brazilia.
2010 Sunt lansate în cadrul „Zilelor N.
Steinhardt” alte douã volume ale Integralei: Între
viaþã ºi cãrþi (ediþie de George Ardeleanu) ºi Escale
în timp ºi spaþiu sau Dincoace ºi dincolo de texte
(ediþie ªtefan Iloaie). De asemenea a fost lansat
albumul Fundaþia „N. Steinhardt” ºi Grupul
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Dupã ce a îmbrãcat haina monahalã, ca adevãrat mãrturisitor, ºi nu unul obiºnuit pe care ºi-l formeazã orice
Bisericã, ci unul convertit de la mozaism la creºtinism, pentru cã avea multe de spus cum nu putea ºi nici n-ar fi avut
tãria s-o facã altcineva, mãnãstirea i-a oferit amvonul pentru a se adresa credincioºilor care cercetau acest locaº sfânt
în numãr foarte mare. Nu a fost uºor, tocmai pentru cã nimeni nu ºi-ar fi putut permite sã-i dea indicaþii cum ºi ce sã
vorbeascã, pentru cã în probleme teologice era extrem de pregãtit. Doamne fereºte sã-l cenzureze cumva!
Astfel, de la amvonul modest al mãnãstirii Rohia ºi-a rostit celebrele cuvântãri care s-au publicat postum sub
titlul „Dãruind vei dobândi”. A dãruit aceste cuvinte – adevãrate eseuri religioase – credincioºilor, nãdãjduind sã
dobândeascã ºi el de la Hristos dreptul de a intra la nunta Fiului de Împãrat.
P.S. Justin Hodea Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureºului.
Din bucuriile ºi ispitele Pãrintelui Nicolae ca monah în mãnãstirea Rohia
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 161.
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Monahul Nicolae Delarohia –
cãrturarul mãrturisitor
PS JUSTIN HODEA SIGHETEANUL
Arhiereu Vicar al Maramureºului ºi Sãtmarului
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N

ãscut în comuna Pantelimon de la
marginea Bucureºtiului, în vara
anului 1912, într-o familie evreiascã ce fãcea parte din mica burghezie a vremii,
Nicu Aureliu Steinhardt a primit din copilãrie o
educaþie aleasã. Tatãl sãu, Oscar Steinhardt, era
inginer cu o înaltã pregãtire profesionalã ºi intelectualã, cu studii fãcute în Elveþia la Zürich,
unde fusese coleg cu Albert Einstein, fapt pentru
care a þinut ca ºi unicul sãu fiu, ce i l-a dãruit
Dumnezeu, sã înveþe la cele mai înalte ºi importante ºcoli ale vremii. Astfel, dupã ce a urmat
ºcoala primarã „Clemenþa” din comuna Pantelimon, s-a înscris la Liceul „Spiru Haret”, care
era printre cele mai prestigioase ºcoli de culturã
generalã ale vremii. Printre colegi amintim pe:
Alexandru Ciorãnescu, Rafael Cristescu, Constantin Noica, Alexandru Paleologu, Dinu
Pillat, Mircea Eliade º.a.
Aºa cum putem afla din autobiografia pe
care a lãsat-o Mãnãstirii Rohia, familia lui era
într-o relaþie de prietenie cu familia preotului
ortodox din Pantelimon ºi se vizitau reciproc.
Apropierea dintre cele douã familii a avut o
mare influenþã asupra formãrii religioase a copilului ºi mai târziu a tânãrului Nicu Aureliu. El
a fost atras din copilãrie de clopotele bisericii
din Pantelimon ºi de colindele tradiþionale româneºti. În Jurnalul Fericirii scrie: „Clopotele
au fost aºadar primul semnal, declanºatorul iniþial al ursitei mele duhovniceºti…” La ºcoalã a
urmat religia ortodoxã, iar pãrinþii au fost de
acord. Astfel, prin vizitele frecvente pe care le
fãcea familiei Preotului Georgescu, tânãrul
vlãstar a prins simpatie faþã de el ºi i-au fost
insuflate sentimente de dragoste faþã de Ortodoxie, iar pe de altã parte ora de religie ortodoxã, care o fãcea cu acelaºi preot înzestrat cu
mult har ºi atmosfera din ºcoala româneascã au
alimentat ºi au sporit sentimentele de dragoste
faþã de români ºi faþã de credinþa lor. Atunci a
început de fapt frumoasa poveste de dragoste
dintre N. Steinhardt, poporul român ºi credinþa
lui. El însuºi mãrturiseºte acest lucru: „Pentru

mine creºtinãtatea se confundã cu o poveste de
dragoste: o dublã îndrãgostire de biserica creºtinã ºi de neamul românesc.” Cu o astfel de zestre
în suflet ºi preocupat de studiu ºi publicisticã, îºi
ia bacalaureatul, apoi licenþa în Drept, iar în
1936 îºi susþine doctoratul în Drept constituþional sub îndrumarea prof. Mircea Djuvara, cu
lucrarea Principiile clasice ºi noile tendinþe ale
dreptului constituþional.

Monahul Nicolae ºi ierom. Justin Hodea

Însã oricâte ºcoli înalte a fãcut ºi oricâte
limbi strãine a vorbit, felul în care a privit poporul român este plin de o sensibilitate directã,
necosmetizatã pe care intenþionat a lãsat-o în
lucrãrile lui de mai târziu neºlefuitã: „Aici e þara
lui «ION», a fanarioþilor ºi a lui Soarbe-Zeamã,
aici Vlad Tepeº i-a tras pe solii turci în þeapã, nu
le-a spus «trãgeþi întâi dumneavoastrã, domnilor
englezi» iar Petrache Carp i-a arãtat lui Vodã
Carol cã porumbul se mãnâncã cu mâna, aici e

mult botezul creºtin, dar parcã nu dorea o ceremonie solemnã între prieteni ºi oameni dragi, cu
felicitãri si agapã. Hristos ascultase rugãciunea
prin care cerea sã-l primeascã printre ai Sãi, dar
ca Unul ce cunoaºte tainele inimii omului, îi ºtia
ºi dorinþa de a pãtimi ºi a se împodobi cu umilinþa, nedreptatea ºi suferinþa spre a deveni vrednic de numele de creºtin ºi demnitatea de mãrturisitor al Sãu.
Calvarul avea sã înceapã în 1959, când
Securitatea a pornit rãzboi intelectualilor. Vizat
era grupul „mistico-legionar” Constantin Noica
– Dinu Pillat. N. Steinhardt este chemat în proces
ca martor al acuzãrii. Refuzã sã depunã mãrturie, fapt pentru care este condamnat ºi el la 12
ani de muncã silnicã, alãturi de alte încã 22 de
personalitãþi printre care: Alexandru Paleologu,
Sergiu Al-George, Pãstorel Teodoreanu, Vladimir Streinu, Marietta Sadova. Arestarea a avut
loc în 4 ianuarie 1960 ºi va trece prin închisorile
Jilava, Gherla ºi Aiud. Era pregãtit sã se confrunte cu noua situaþie, pe de-o parte prin ceea
ce a înþeles a fi viaþa creºtinã în Hristos, iar pe de
altã parte era încurajat de tatãl sãu, om de mare
caracter pe care l-a ºi moºtenit, sã nu cedeze
presiunilor anchetatorilor ºi sã nu accepte nici
un târg cu ei. Sfatul tatãlui sãu, la care se gândea
fiul ce va face dacã el va intra în puºcãrie a fost
urmãtorul: „Dacã vei accepta sã depui mãrturie
vei avea zile liniºtite ºi nopþi chinuite, dacã însã
vei refuza sã depui mãrturie vei avea zile grele
dar nopþi foarte liniºtite.” În acel moment N.
Steinhardt a luat hotãrârea definitivã. S-a prezentat la Securitate ºi a spus cã acceptã mai bine
închisoarea în locul libertãþii decât sa-ºi trãdeze
prietenii.
Avea 47 de ani, era tocmai 31 decembrie
1959, deci ultima zi a anului ºi pentru proaspãtul
deþinut politic, un nou an ºi un alt început de
viaþã. La vârsta deplinei maturitãþi a fãcut o
alegere raþionalã nu una emoþionalã. De altfel
viaþa ºi biografia lui ne aratã cã întotdeauna
când s-a aflat la o rãscruce a ºtiut pe care cale sã
apuce. Alegerea s-a dovedit a fi voitã ºi de
Hristos care se pregãtea sã-i deschidã porþile
intrãrii în creºtinism ºi sã-l primeascã cu braþele
deschise într-o discreþie ciudatã ºi o companie
nobilã dar nefastuoasã. Exact aºa cum a înþeles
N. Steinhardt intrarea în creºtinism ºi viaþa
creºtinã. De altfel, când era cu noi la Rohia ca
monah, ne spunea mereu : „Voi care v-aþi nãscut
din familii creºtine ºi aþi fost botezaþi de mici nu
aveþi de unde sã ºtiþi cât este de dramaticã viaþa
fãrã Hristos. Nu ai certitudinea Învierii ºi a vieþii
veºnice. Eu am trãit dureros aceastã dramã,
înainte de botez.”
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pe viaþã ºi pe moarte, aici nu e decor sofisticat ºi
suprem de nebunatic, nu-s draperii ºi delicii,
nu-i paradis ori iad artificial, aici e ca la dugheanã, ca la tejghea, ca la onor; nu-i cu giuvaericale, e cu pietre, cu bolovani (ºi dintr-odatã,
gândul mã poartã spre Brâncuºi, þãran hotãrât,
care-ºi ciopleºte materialul cu gesturi mari de
cosaº).”
Am menþionat câteva lucruri în ce priveºte
formarea intelectualã ºi primele cãrãmizi puse la
zidirea lui creºtinã pentru a înþelege parcursul
unei vieþi la început exclusiv culturalã ºi publicisticã, ca mai târziu sã se împartã între culturã ºi credinþã, deoarece se pare cã Hristos îl
alesese sã-I fie mãrturisitor.
Începutul ireversibil al încreºtinãrii lui
însã va avea loc în condiþii de asuprire ºi învinovãþire aºa cum a profeþit Mântuitorul cã vor fi
cei care-L vor mãrturisi pe El: „Luaþi aminte,
cãci vã vor da pe voi în adunãri ºi veþi fi bãtuþi…
ºi veþi sta înaintea conducãtorilor ºi a regilor,
pentru Mine, spre mãrturie lor… Iar când vã vor
duce ca sã vã predea, nu vã îngrijiþi dinainte ce
veþi vorbi… cãci nu voi sunteþi cei care veþi
vorbi, ci Duhul Sfânt.” Mc. 13, 9-11
Instaurarea regimului comunist-ateu îl va
pune în situaþia de a refuza sã adere la
„revoluþia” comunistã din culturã îndreptatã
prin „internaþionalismul ei proletar” împotriva
valorilor naþionale, ceea ce va atrage dupã sine
mari privaþiuni ºi umilinþe prin slujbele modeste
care i se ofereau ºi prin ºicanele care i se fãceau.
Nu s-a clintit însã din hotãrârea lui ºi nu s-a
abãtut de la drumul pe care l-a ales, ci era hotãrât
sã meargã pânã la capãt. „Nimeni care pune
mâna pe plug ºi se uitã îndãrãt nu este potrivit
pentru Împãrãþia lui Dumnezeu.” Lc. 9, 62. În
aceastã perioadã se apropie din ce în ce mai mult
de creºtinismul rãsãritean-ortodox. Cu prietenii
pe care-i mai avea, un grup foarte restrâns, încep
sã viziteze mai multe mãnãstiri din þarã, în special pe cele din Moldova, spre a cunoaºte viaþa
creºtinã autenticã, a se întâlni cu marii duhovnici ºi a se adãpa la izvoarele Ortodoxiei, prin
citirea operelor Sfinþilor Pãrinþi. Acum se pare
cã receptase suficient de bine mesajul lui
Hristos care îl cãuta ºi dorea sã I se descopere.
Era în faþa porþii de intrare, dar încã nu era
deschisã. Cheia intrãrii pe poarta Împãrãþiei este
Crucea. Crucea umilinþelor, a suferinþelor de tot
felul, asupririlor, judecãþii nedrepte, a spinilor,
piroanelor, biciuirilor, ocãrilor, lanþurilor ºi închisorii. Cei care înþeleg creºtinismul aºa, sunt
pe calea cea bunã ºi nu se mai sperie de nimic.
Sunt gata sã moarã pentru numele lui Hristos. În
acest punct se gãsea N. Steinhardt. Îºi dorea
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Închisoarea de la Jilava, care te înfioarã
numai când îi rosteºti numele, avea sã devinã
pentru N. Steinhardt „academie ºi altar” aºa cum
a spus inspirat fostul lui coleg ºi prieten Virgil
Ierunca. Celula nr. 18 a acestei închisori în care
a intrat prima datã avea sã se transforme în
dumnezeiesc altar de catedralã, unde smeritul
Ieromonah ortodox Mina Dobzeu slujea pe
Hristos ºi voia Lui. Voia Domnului a fost ca N.
Steinhardt sã ajungã în aceeaºi celulã cu Pãrintele Mina, iar acesta sã-i facã loc în patul sãu în
miez de noapte, pentru cã toate celelalte paturi
erau ocupate de cei 60 de deþinuþi care dormeau
câte doi într-un pat. Primul prieten s-a comportat cu dragoste ºi gingãºie creºtinã zicându-i:
„sã dormim puþin cã nu mai este mult pânã
dimineaþã”.
Aºa a început povestea dintre Pãrinte ºi
noul sãu ucenic despre care nu ºtia atunci nimic,
nu ºtia cã este „ovrei” aºa cum îi plãcea lui
Steinhardt sã-ºi spunã. Era, dar ce urma sã devinã? Un mãrturisitor al lui Hristos, un „vas
ales”. În perioada ce a urmat, ucenicul i-a împãrtãºit Pãrintelui taina inimii sale ºi anume dorinþa
fierbinte de a fi botezat ºi a deveni creºtin.
Pe 15 martie, dupã o perioadã de catehizare ºi pregãtire celula nr. 18 avea sã devinã în
toatã modestia ei cel mai important baptisteriu
din România acelui timp. Convertirea la creºtinism a unui evreu, dovedea încã odatã dacã mai
era nevoie cã Biserica lui Hristos nu poate fi
încarceratã ºi cã atunci când ea este alungatã
dintre oameni ca instituþie divino-umanã, se mutã în interiorul inimilor celor ce cred în
Dumnezeu. N. Steinhardt spunea cã singura formã de rezistenþã în faþa unor regimuri totalitare
ºi concentraþioniste este credinþa care nu poate fi
înlãnþuitã ºi încarceratã. Scena botezului aºa
cum o descrie Steinhardt mai târziu în Jurnalul
Fericirii este aproape teatralã dacã nu ar fi cât se
poate de realã. N. Steinhardt a iubit teatrul ºi
marii actori numai cã de data aceasta el este
actorul ºi juca rolul vieþii lui: încreºtinarea ºi
întâlnirea cu Hristos. Oricât de goalã ºi lipsitã de
frumuseþe era celula, în ea se ascundea toatã
strãlucirea lumii: „Pustiitã de zarvã ºi forfotã,
camera ia un aspect ºi mai ciudat, ca o scenã
goalã în care grãmezile de recuzite îºi gãsesc
sãlaºul la nimerealã. Dar, mai ales, deosebirea
sonorã faþã de camera plinã este atât de izbitoare, încât am impresia unei tãceri absolute –
tãcerea devine, vorba lui Cervantes, un spectacol – ºi mã pot liniºti, reculege niþel. Când
puhoiul de oameni se întoarce cu zgomot mare,
ducând în rând de câte doi, baia, ciubãrul, tineta
ºi un rezervor cu apã, Pãrintele Mina, fãrã a-ºi
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scoate mantaua, dã buzna la singura cãniþã din
camerã – e o cãniþã roºie cu smalþul sãrit, neclãtitã ºi respingãtoare – ºi o umple cu apã
viermãnoasã, proaspãt adusã în rezervorul purtat de el ºi de un alt deþinut. La repezealã Pãrintele Mina rosteºte cuvintele trebuincioase,
mã înseamnã cu semnul crucii, îmi toarnã pe cap
ºi pe umeri tot conþinutul ibricului ºi mã boteazã
în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
De spovedit, m-am spovedit sumar: botezul
ºterge toate pãcatele. Mã nasc din nou din apã
viermãnoasã ºi din duh rapid”. Martori ai botezului i-au fost toþi cei din celulã care erau de
mai multe confesiuni astfel cã botezul a cãpãtat
un caracter ecumenic.
În acel moment începea pentru N.
Steinhardt o nouã viaþã pe care ºi-a asumat-o cu
smerenie multã, cu mulþumire ºi recunoºtinþã
faþã de Hristos pe care l-a mãrturisit cu bãrbãþie
ºi curaj pânã la moarte. Pãtruns de o uriaºã
fericire spunea cã un creºtin nu are voie sã fie
niciodatã trist, orice i s-ar întâmpla în viaþã
pentru cã îl are pe Hristos, bucuria cea veºnicã.
Iatã mãrturisirea lui din Jurnalul Fericirii:
„Cred cã nu existã nimic mai frumos, mai adânc,
mai îmbietor, mai rezonabil, mai bãrbãtesc ºi
mai perfect decât Hristos, ba mai mult decât
atât, dacã cineva mi-ar dovedi cã Hristos este în
afara adevãrului ºi cã, de fapt, adevãrul este în
afara lui Hristos, mai bine aº rãmâne atunci cu
Hristos decât cu adevãrul.”
Hristos îi redã libertatea desãvârºitã omului care a primit asupra lui chipul Sãu. Omul
dupã chipul lui Hristos are acces la toate tainele
lui Dumnezeu, cu o condiþie: sã poarte cu rãbdare ºi smerenie toate ale lui Hristos. Dacã
Hristos ni se dãruieºte trup ºi sânge sub chipul
vinului ºi al pâinii, trebuie sã înþelegem cã
trupul ºi sângele sunt cele pe care le-a purtat pe
cruce pentru pãcatele întregii lumi ºi cã suntem
datori a primi sã pãtimim acceptând suferinþa
dacã dorim sã primim Învierea, slava ºi biruinþa.
El o citeazã pe Simone Weil, o altã evreicã convertitã la creºtinism, care zice: „Cel mai teribil
paradox al libertãþii creºtine este cã a fi ales de
Dumnezeu, înseamnã a fi pãrãsit de El.” Cred cã
astfel pot fi interpretate ºi cuvintele Mântuitorului rostite pe cruce: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai pãrãsit?”
Viaþa creºtinã a lui N. Steinhardt a fost
fãrã lumini ºi umbre. Era convertit în toatã fiinþa
lui. Dovadã este ºi faptul cã odatã ieºit din închisoare în 1964, a început sã-ºi caute un loc de
retragere din lume, o mãnãstire. De data aceasta
a venit rândul lui Constantin Noica sã-ºi arate
purtarea de grija faþã de el. Vãzând cã la multe

mãnãstiri unde s-ar fi stabilit refuzau sã-l pri- cipa la înmormântare sã foloseascã acest prilej
meascã din cauza presiunilor la care ar fi fost pentru a critica situaþia în care se gãsea România
supuse, în cele din urmã, Noica „îngerul lui atunci. Cu toate acestea, a avut parte de o înmorpãzitor”, cum îi plãcea sã-l numeascã, face o mântare pe mãsura luptei pe care a dus-o ºi a
vizitã la mãnãstirea Rohia din Þara Lãpuºului, îl curajului cu care l-a mãrturisit pe Hristos. Slujba
cunoaºte la Cluj pe Episcopul Justinian, dupã a fost prezidatã de IPS Justinian, fiind plâns de
care îi recomandã lui Steinhardt sã viziteze obºtea mãnãstirii, de credincioºii din Þara LãpuRohia. Aºa a început o nouã poveste de dra- ºului care l-au preþuit ºi iubit ºi de mulþi prieteni
goste, de data aceasta între evreul convertit la ºi oameni de culturã, iar clopotele mãnãstirii al
Ortodoxie ºi o mãnãstire nu prea cunoscutã în cãror dangãt îi plãcea atât de mult l-au plâns în
þarã ºi afarã, dar foarte iubitã ºi cercetatã de timp ce sicriul cu osemintele, purtat pe braþe de
credincioºi pentru sfinþenia ei ºi vizitatã de monahi, a fost coborât în mormântul din cimiintelectuali ºi oameni de culturã pentru liniºtea, tirul mãnãstirii, unde îºi doarme somnul de veci
retragerea ºi biblioteca ei.
întru nãdejdea Învierii ºi vieþii veºnice.
Acestea se petreceau în 1973, deloc înLa 100 de ani de la naºterea lui ºi la 23 de
tâmplãtor. Mãnãstirea Rohia îl primeºte fãrã ani de la moartea lui, Mãnãstirea Rohia, care
sã-ºi facã probleme, având aprobarea Episco- este moºtenitoarea patrimoniului cultural N.
pului Justinian, iar stareþul Mãnãstirii, Pãrintele Steinhardt, ºi-a fãcut datoria faþã de monahul
Serafim, care îi devine ºi duhovnic, îi încre- mãrturisitor: i-a amenajat chilia memorialã, a
dinþeazã ascultarea de bibliotecar. În
16 august 1980 îl tunde în monahism
în tainã, fãrã a cere vreo aprobare de
la autoritãþile bisericeºti pentru a nu
se lovi de un refuz. Astfel, ultima
dorinþã, aceea de a deveni monah,
i-a fost îndeplinitã ºi lepãdând
mantia de filozof a îmbrãcat cu smerenie modesta rasã cãlugãreascã
neagrã, pe care o purta însã cu mult
drag ºi multã demnitate.
Devenind Pãrintele Nicolae
Delarohia ºi ocupându-se de biblioteca mãnãstirii a continuat în acelaºi
timp sã scrie la diferite reviste de
culturã ale vremii, laice ºi biseriMonahul Nicolae purtat pe umeri de monahii mãnãstirii
ceºti. Pânã în 30 martie 1989, când
s-a mutat la Domnul, a publicat 6
volume, care deºi n-au ieºit cum ºi-ar fi dorit din organizat 12 ediþii ale unor ateliere de picturã,
cauza cenzurii, important este cã au apãrut fiind urmate de vernisarea acestora la Catedrala Episîncã o formã de mãrturisire ºi rezistenþã nu copalã „Sf. Treime” din Baia Mare, a înfiinþat
Fundaþia „N. Steinhardt” ºi a publicat în partenumai prin credinþã, ci ºi prin culturã.
În aceastã perioadã s-a nãscut ºi volumul neriat cu prestigioasa Editurã Polirom de la Iaºi
Dãruind vei dobândi, care cuprinde toate pre- 14 volume din Integrala N. Steinhardt ºi, iatã,
dicile rostite de la amvonul mãnãstirii Rohia în împreunã cu Academia Românã va organiza o
duminici ºi sãrbãtori. Era acum în cea de a treia sesiune de comunicãri dedicatã Centenarului N.
etapã a mãrturisirii lui, care îi era ºi cea mai Steinhardt.
Am dori sã credem cã Mãnãstirea Rohia,
dragã. Mãrturisirea lui Hristos în faþa oamenilor
simpli, pe înþelesul ºi la nivelul lor de cu- care a devenit casa ºi familia lui, ºi apoi
noaºtere. Preþuia mult credinþa profundã a þãra- Fundaþia „N. Steinhardt” au fãcut ce trebuia
nilor, a oamenilor simpli ºi nevinovaþi cu doza astfel ca omul de culturã, convertitul la creºtinism ºi monahul-cãrturar Nicolae Steinhardt sã
lor de naivitate copilãreascã.
Cei cãrora li s-a opus o viaþã întreagã prin rãmânã un model pentru toþi cei în cãutarea
cuvânt ºi prin scris n-au avut liniºte nici la moar- adevãrului, a binelui, a frumosului, a izbãvirii ºi
tea lui, pentru cã îºi fãceau probleme ca nu cum- a mântuirii prin credinþã în Hristos Fiul Dumneva prietenii ºi oamenii de culturã care vor parti- zeului celui viu „Calea, Adevãrul ºi Viaþa”.
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N. Steinhardt – martirium politic ºi
intelectualitate adamantinã

FAMILIA ROMÂNÃ

CENTENAR N. STEINHARDT

Terezia FILIP
1. Ecuaþia existenþialã individ-societate
– o problemã de destin
Profilul intelectual ºi moral care-l defineºte de departe pe Nicu Steinhardt, de altfel
subiacent tuturor scrierilor sale, se regãseºte sugestiv în una din cele mai rafinate metafore
utilizate în Jurnalul fericirii – o sãnãtate spiritualã adamantinã1. Când în preambulul cãrþii2 îi
de fineºte patetic pe Chur chill ºi Vladi mir
Bukovski, Steinhardt identificã în comportamentul lor ceea ce putem numi soluþia luptãtorului pecetluindu-le profilul cu aceastã memorabilã sintagmã. Printr-o relaþie logicã ori
empaticã ºi, probabil, prin efectul de tip acustic,
al rezonanþei, oamenii admirã mereu acele modele care-i definesc pe ei înºiºi, în care se regãseºte propriul lor profil. Aceasta, întrucât în
strãfundurile conºtiinþei, opþiunile noastre indicã într-o mãsurã mai mare sau mai micã, fondul intim al propriei personalitãþi. Ca intelectual
ºi cunoscãtor subtil al naturii omeneºti, autorul
se regãseºte puþin câte puþin, în toate cele trei
modelele/soluþii invocate în textul preliminar al
Jurnalului: înfruntarea fãþiºã a morþii a lui
Soljeniþîn3, neadaptarea la sistem4 a unui memorabil personaj din romanul Înãlþimile gãunoase al lui Al. Zinoviev ºi fervoarea bãtãliei ori
pofta nebunã de-a trãi ºi de-a lupta5 care-i defineºte pe britanicul Churchill ºi pe rusul Vladimir Bukovski. Aceste trei modalitãþi de-a rezista
unui mediu ostil ce vitregeºte individul – nu
neapãrat închisoare ori lagãr – þin de însãºi natura omenescului ºi pot fi adoptate de oricine. N.
Steinhardt propune însã ab initio, ca modalitate
de-a ieºi din sistem, de-a-l înfrunta ori de-a-i
rezista, soluþia infailibilã a credinþei creºtine.
1

2
3
4

5

Conjugarea destinului omenesc cu istoria
ºi efectele mai mult sau mai puþin faste ale
acesteia pentru individ erau în antichitate atribuite zeilor, unor forþe oculte. În modernitate
aceastã relaþie explicã însãºi formula existenþei,
esenþa destinului idividual, indiferent de raþionalitatea sau de absurdul sistemelor sociale. Felul în care individul este conectat la mediul social-politic care-l conþine într-o modalitate
vitregã e o problemã nu doar de libertate, ci de
viaþã ºi de moarte. În istoria modernã, ar fi fost
de aºteptat ca societatea sã funcþioneze pentru
indivizi, într-o modalitate maternalã de tip proteguitor ºi incluziv, or, sistemele totalitare s-au
dovedit nu vitrege ci distructive de-a dreptul
pentru anumite categorii din interiorul lor, iar
între acestea – intelectualii au fost cei dintâi
vizaþi.
Profilul lui Steinhardt se lãmureºte astfel
în toatã altitudinea lui intelectualã ºi moralã,
privindu-l prin aceastã ecuaþie cât se poate de
simplã: omul în interdependenþã cu politicul ºi
cu þesãtura lumii care-l conþine. Adoptând aceastã dublã privire, identificãm omul prin prisma
amintirilor, a lucrurilor dragi, a evenimentelor
trãite, a valorilor spre care priveºte retrospectiv
cu nostalgie: modele umane, scene memorabile,
idei sclipitoare din cãrþi ºi din scriitori de anvergurã ai lumii, un întreg univers cultural, omenesc, social, excomunicat brutal de regim, al
familiei, al tinereþii ºi generaþiei sale. Privind
din celãlalt unghi, al socialului ºi al politicului,
ni se clarificã modul de-a-i trata ºi include pe
intelectuali - anihilant, distructiv, malign pe duratã lungã, pentru societate. Ce au devenit în
acel regim N. Steinhardt, M. Vulcãnescu, V.

N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ediþie îngrijitã ºi postfaþã de Virgil Ciomoº, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991,
p.8: „Soluþia aceasta, fireºte, presupune o tãrie de caracter excepþionalã, o concepþie militarã a vieþii, o
formidabilã îndârjire moralã a trupului, o voinþã de oþel înnobilat ºi o sãnãtate spiritualã adamantinã.”
Idem, cap. Trei soluþii, pp. 6-10.
Idem, p. 6.
Cf. Idem, p. 7. Churchill se bucurã ºi simte cã întinereºte ºtiind cã va fi rãzboi iar Vladimir Bukovski, atunci
când e convocat la KGB, nu poate închide un ochi toatã noaptea de nerãbdarea de-a se afla în faþa lor, de-a le
striga adevãrul în faþã, de-a intra în ei ca un tanc.
Ibidem.

1

Aºa este, cãci impurile aurite, de libertate ºi
democraþie, de bunãstare ºi împlinire, sunt rodnice-n plan artistic ºi cultural, economic, filosofic ºi sapienþial, iar cele de restriºte ºi oprimare sunt rodnice în suferinþã ºi martiriu.
Comunismul a anihilat violent ºi nimicitor, mulþime de intelectuali ori de oameni simpli care, în
primele lui decenii, s-au amãgit, crezând cã proprietatea, adevãrul, libertatea de opinie, drepturile persoanei, credinþa, justiþia sunt valori pe
care un regim de secol 20, autoproclamat democratic ºi de partea celor mulþi, le va respecta cu
necesitate. Aº! Intelectualii ce ºi-au declamat
poziþia adversã, înfruntându-l în numele drepturilor democratice ºi al justiþiei pe care-o credeau atotbiruitoare, au umplut puºcãriile ºi cei
mai mulþi au pierit acolo. Martirizarea în/prin
închisoare, practicã celebrã a comunismului, e
pregnantã în Jurnalul fericirii dar ºi în sumedenie de alte cãrþi cu tematicã specificã1. A
existat însã ºi o altfel de martirizare, înafara
închisorii, subtilã, discretã dar tenace ºi consecventã, petrecutã cu complicitãþi în spaþiul social mai larg – tot un univers concentraþionar ºi
acesta. Nicu Steinhardt a traversat ambele variante. În toþi anii de dupã instalarea comunismului, martiriul sãu a fost mai mult sau mai
puþin constant pânã la moartea sa.
Când vorbesc de martiriu, nu vizez nicidecum viaþa monahalã – o soluþie fericitã, o
salvare a sa din largul social unde destinul de
opozant în idei cu regimul, de prieten al unor
intelectuali “periculoºi” de afarã, de fost deþinut
politic, era ºi mai expus, ºi mai vulnerabil. Viaþa
monahalã i-a oferit în sfârºit, un context cultic ºi
uman cu care anvergura spiritului sãu intelectual pãrea a se derula în deplinã armonie – natura Rohiei, liniºtea, izolarea, cãrþile, biblioteca,
fraþii monahi, rugãciunea, posibilitatea de-a
scrie, semne de preþuire ce veneau mai ales
dinspre prietenii intelectuali etc.
În contextul totalitar al modernitãþii martiriul nu înseamnã însã numaidecât a muri
pentru credinþã, în groapa cu lei, spre desfãtarea
vreunui imperator dictator, ci este probat altfel:
prin asumarea jertfei de sine, puþin câte puþin,
tocmai de intelectualii cei fideli unui sistem de
idei definit de: creºtinism, umanism, libertate,
caritate, respectul alteritãþii etc. – în fond, forme
ale unei pilduitoare puritãþi sufleteºti, ale
principiului creºtin al iubirii aproapelui. Groapa

Existã o întreagã literaturã a universului concentraþionar, extrem de bogatã, dacã e sã amintim aici, alãturi de
Steinhardt, pe Paul Goma, pe Teohar Mihadaº, pe Virgil Ierunca, I. Ioanid, I. Pantazi, N. Mãrgineanu, Radu Gyr
etc.
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Voiculescu, Dinu Pillat, Gh. Brãtianu? Ce ar fi
devenit M. Eliade, E. Ionesco, E. Cioran rãmaºi
în þarã? Interogaþiile acestea au un rãspuns cât se
poate de simplu: niºte puºcãriaºi, obiective
periculoase ale Securitãþii statului, elemente
duºmãnoase, duºmani ai poporului.
E oare de prisos sã reflectãm dacã nu cumva regimul ar fi putut deveni altceva valorizând
ºi integrând intelectuali de talia lor? E necesar,
cred, sã reflectãm la istoria ce-a dat societãþii
româneºti atâta suferinþã. Sunt necesare rãspunsuri ºi concluzii clare ºi altfel de politici în
viitor.
Privind din unghiul lumii ca þesãturã ce îºi
conþine ºi integreazã într-un fel sau altul, indivizii, ºi al omului situat inevitabil în albia
timpului sãu, decriptãm: de-o parte, oferta lumii
comuniste pentru un intelectual ca N. Steinhardt
iar din celãlalt unghi, citim profilul spiritual
adamantin, admirabil ºi pilduitor, al unui intelectual care gãseºte ca soluþie infailibilã de
rezistenþã ºi existenþã, creºtinismul. Aceastã bipolaritate e pregnantã în Jurnalul fericirii ºi
subliminal în celelalte cãrþi ale sale: de-o parte
politicul ºi socialul cu þesãtura de structuri ºi
instituþii care cern ºi filtreazã omenescul, de
cealaltã, fiinþa vulnerabilã trecutã fãrã voie prin
acest filtru. Astfel s-a put ajunge adesea la condiþia martiricã.
2. Intelectualitate ºi martiriu politic în
secolul 20. Prin jocul ºi absurdul istoriei, dictaturile comuniste au creat o strânsã interdependenþã între condiþia intelectualã ºi martiriu.
Sã nu ne amãgim cumva cã martirii sunt exclusiv problema antichitãþii, a timpurilor vechi
ori a deceniilor post-cristice. Sã nu credem cumva cã destinul lor s-a decantat odatã pentru totdeauna în înfruntarea creºtinismului cu pãgânismul, la interferenþa erelor de dinainte ºi de
dupã Cristos ori în expansiunea apostolicã ºi în
înfruntarea cu cea mai puternicã forþã a lumii Imperiul Roman, încât posteritãþii cristice sã-i fi
rãmas doar preocuparea de-a învãþa ceva din
pilda jertfei lor. Nu. Proba aceasta e permanentã
ºi persistã în lungul secolelor în toate societãþile.
În neomodernitatea secolului al XX-lea, condiþia martiricã a fost extrem de eficient alimentatã de regimurile totalitare, de extremisme, iar
comunismul e pe un loc fruntaº în aceastã privinþã. Un monah ortodox afirma memorabil: comunismul a umplut temniþele ºi þara de martiri.
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cu lei1 în regimul totalitar comunist e mult mai
subtil amenajatã decât pe timpul lui Nero, ea nu
se aflã în incinta circului, întrucât „circul” se
extinde la arii mai largi, în tot spaþiul social.
Groapa cu lei nu este doar între zidurile
închisorii, ci peste tot, ºi în interiorul ºi înafara
ei, reprezentatã adesea de contexte sociale bine
strunite de Partid ºi de Securitate, de activiºti
fideli ori de informatori veroºi care-ºi fac din
destinul vreunui individ nonconformist, obiect
ºi obiectiv de activitate.
ªtiu din experienþã proprie un lucru: cã era
de ajuns ca Steinhardt sã-þi calce pragul într-o
vizitã fugarã, ºi securitatea ºtia exact momentul,
încã înainte ca el sã fi pãrãsit locul, cã telefonul
casei era aranjat cu un mic microfon anume
pentru a prinde eventualele discuþii ostile, neconforme..., ºtiu cã anumiþi prieteni, intelectuali, se fereau sã-l întâlneascã, sã-l invite, ºtiind
cã nu e favorabil nici sã fie în prezenþa monahului, nici sã discute ori sã fie vãzuþi alãturi.
ªtiu cã el însuºi avea o anumitã circumspecþie,
nemãrturisitã, o anumitã grabã, o neîncredere la
început, neºtiind dacã cei care-l înconjoarã amiabil, sincer ori prefãcut, sunt prieteni adevãraþi ori niscaiva informatori. Un lucru era cert:
nu putea conta pe nimeni cu adevãrat. Cei care
nu-i percepeau altitudinea spiritualã n-aveau
cum sã ºtie cã a-i fi în preajmã merita orice risc
ºi fãcea ridicolã ºi teama de el a securitãþii ºi
precauþiile excesive. ªtiu cã evenimentul morþii
sale ne-a ºocat, cã miercuri seara înainte de
plecarea la Baia Mare a telefonat la noi – comunicam uneori pe acestã cale – ºi a vorbit cu
fiul meu, elev pe atunci, spunându-i cã pleacã la
Bucureºti, cã va lipsi o vreme ºi cã va reveni în
aprilie..., ºi-mi amintesc cum vineri dupã amiaza soþul meu mi-a dat vestea îngrozitoare spunându-mi întunecat: „...O sã-þi dau o veste care o
sã te îndurereze!” ªtiu cã la înmormântarea sa,
i-am invitat pe niºte prieteni sã vinã cu noi – pe
ei, care altãdatã doreau anume sã ne acompanieze în vizite la mãnãstire ºi la discuþiile cu
Steinhhardt, în bibliotecã... – ºi cã au refuzat.
Desigur, timpul era un motiv – era un început de
primãvarã rece – dar mai ales timpul social era
încã ºi mai rece. Prezenþa acolo s-ar fi putut sã
nu dea bine ºi ei ºtiau asta. Noi intuiam ºi sfidam
într-un anume fel. ªtiu cã duminicã seara, 2
aprilie, cred, dupã înmormântare, un ins din
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Târgu Lãpuº, din prostie ori dintr-un fel de tupeu cinic, a sunat – am ridicat eu telefonul –
spunându-mi cã se aflã la o petrecere cu niºte
prieteni ºi cã închinã un pahar pentru prietenul
nostru, Steinhardt...(?!) I-am rãspuns uimitã, revoltatã, cã pentru noi e o mare tristeþe, e o
pierdere, moartea sa, ºi cã mi se pare nepotrivit
sã petreci cu ºampanie în amintirea cuiva care a
murit, cã ºampania se serveºte în alte contexte
de bucurie ºi veselie. Individul a tãcut brusc iar
eu i-am închis telefonul tot atât de brusc. Am
auzit apoi din zvonistica micului orãºel, cã securitatea într-adevãr a fãcut chef la Stoiceni de
bucurie cã a scãpat de o sarcinã foarte grea
pentru ei. Acest lucru putea sã parã un zvon, dar
individul care m-a sunat a fãcut-o probabil tocmai de acolo. Acum pentru prima oarã, mi-aº
dori sã pot decodifica de undeva toate acele
discuþii ºi contexte, înregistrate probabil prin
acel mic microfon din telefonul nostru, pentru a
confirma aceste secvenþe de amintiri dureroase.
Dupã „revoluþie” în 1990, un tehnician a scos
din telefon acel minuscul TO, pe care l-am prezentat unui electronist, iar acesta ne-a spus ce
este acea micã plãcuþã, cât unghia degetului
mic. „Vezi? Þi-am spus eu!” mi-a zis atunci
soþul meu, ca o teamã, ca o confirmare...
3. Calvarul lui N. Steinhardt pare sã fi
fost continuu, începând din nefastul an 1948,
când orice urmã de democraþie este „abolitã”2 în
România, dar ºi în intervalul 1940-1944, când
problema evreilor fusese obiectiv al tuturor dictaturilor. Pentru a vedea în ce a constat acest
martirium, cercetãtorul are la îndemânã douã
cãi: 1. o privire atentã în biografia sa, pentru a
urmãri cum, dupã instalarea comunismului, s-a
produs anihilarea treptatã a personalitãþii lui
Steinhardt prin interzicerea libertãþilor persoanei, prin ignorare ºi marginalizare într-o primã
etapã, apoi prin minimizare ºi oprimare culminând cu închisoarea. ªi, 2. o privire în documentele de securitate publicate în cartea Nicu
Steinhardt în dosarele Securitãþii, 1959-1989,
apãrutã la Editura Nemira în 20053.
3.1. Rãsfoirea biograficã îl ajutã pe cel
intersat sã vadã cum Steinhardt – înlãturat atât
din Baroul avocaþilor din Bucureºti cât ºi din
viaþa literarã – a pierdut treptat, drepturi, privilegii, proprietãþi, poziþii, posturi ocupate, bunuri, ºanse, pânã la a junge un simplu func-

Ori crematoriul inventat de naziºti
Cuvânt uzitat frecvent în limbajul de lemn al regimului comunist.
Cartea este prefaþatã de Toader Paleologu, de un studiu amplu al Clarei Cosmineanu, Despre intelectuali ºi
societatea comunistã, de o listã de abrevieri ºi de lista celor 100 de documente din dosarele de securitate
prezentate de-a lungul celor 400 de pagini ale sale.

vieþii. Venind la Rohia, Nicu Steinhardt nu a
fost mai puþin urmãrit ºi supravegheat de Securitate, poate doar într-un stil mai puþin agresiv, înconjurat fiind cu o oarecare blândeþe ºi
deferenþã, mai “provincialã” ºi mai puþin ostilã
decât în inima capitalei. Mãnãstirea ºi atmosfera
monahalã pãreau ferite de instituþia tentacularã
ce infiltra abil orice mediu, orice instituþie. Martiriul sãu? Dupã cum vedem în documente: o
necontenitã ºi obsesivã urmãrire, filare, înregistrare, ºicanare, umilire ºi, evident, o frecventã raportare ºi noi mãsuri operative mereu ºi
mereu. Îmi amintesc ce trist era când, la mãnãstire, din încredere ºi bunã intenþie, din sinceritate ºi cumsecãdenie, arãtase unor vizitatori,
niºte cãrþi rare ºi valoroase, probabil trimise de
prietenii de afarã, iar dupã nici o sãptãmânã,
niºte tovarãºi s-au prezentat spre a le confisca ºi
duce definitiv cu ei. Suferea pentru încrederea
înºelatã, pentru preþioasele cãrþi definitv pierdute.
Cele 100 de documente din dosarele de
Securitate, din cartea apãrutã la Nemira, relevã
o datã mai mult, douã aspecte: pe de-o parte,
tehnicile de supliciere moralã ºi psihicã a indezirabililor regimului ºi, pe de alta, profilul moral
pilduitor al lui Nicu Steinhardt, care a rezistat
integru pânã la capãtul vieþii ºi al urmãririi4 de
cãtre Securitatea comunistã. Dosarul de urmã-

Cf. Wikipedia, Enciclopedie, Viaþa lui N. Steinhardt
Cf. N. Steinhardt în dosarele Securitãþii, Editura Nemira, 2005, „Sentinþa nr. 24, din 1 martie 1960, dosarul
201/1960 a Colegiului de Fond al Tribunalului Militar al regiunii a II-a Bucureºti”, pp. 93-108.
3 Idem, p.108.
4 Idem, pp. 382-383. Cf. Document 99, imediat dupã înmormântare, în 3 aprilie 1989, este contactatã menajera
locuinþei din Bucureºti spre a clarifica contextul morþii, relaþiile obiectivului, bunurile rãmase etc.
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þionar, plãtit modest, încât sã ducã o existenþã la
limitã. Metoda a fost aplicatã cu sadism, tuturor
intelectualilor de formaþie interbelicã. Înlãturat
în 1947, în urma unui denunþ, se pare, chiar al lui
George Cãlinescu, din postul de redactor la
Revista Fundaþiilor Regale1 unde derulase o remarcabilã activitate publicisticã ºi criticã, nu
peste mult timp, în 1948, este îndepãrtat ºi din
Barou, interzicându-i-se a mai activa în cariera
juridicã ºi a publica în revistele la care colaborase. (La ce bun Justiþia într-un regim condus
exclusiv de structuri politice? La ce bun literatura într-o societate îndoctrinatã asiduu?) Regimul dictatorial din 1940 îi aplicase aceleaºi
interdicþii, însã revenise în 1944 la Revista Fundaþiilor ºi în viaþa publicã. În toatã perioada
1947-1959, Nicu Steinhardt trãieºte peste un
deceniu de anonimat, la limita existenþei, din
slujbe mãrunte, unele necalificate, la fel ca majoritatea intelectualilor de formaþie necomunistã. Lecþiile de limbi strãine, traducerile de
cãrþi ºi colaborãrile cu anumite edituri dau un
sens ºi-un suport material ºi moral vieþii sale. În
1959 e arestat ºi anchetat, iar în februarie 1960,
judecat ºi condamnat în procesul lotului
Noica-Pillat. Prin sentinþa din 1 martie 1960 este
condamnat la 12 ani de muncã silnicã, 7 ani de
degradare civicã ºi confiscarea totalã a averii
personale2. Culpa invocatã este „infracþiunea de
uneltire contra ordinii sociale”3. Dupã ieºirea
din închisoare, evident cã viaþa sa nu putea fi
nici confortabilã material, nici împlinitã spiritual, ºi nicidecum sigurã ºi liniºtitã – un fost
deþinut politic nu putea fi integrat armonios în
societatea vremii, oricât ne-am amãgi sã credem
aceasta. Ani la rând, dupã eliberarea prin amnistia
din 1964, presteazã munci necalificate: descãrcãtor de marfã la Alimentara, contabil, muncitor
necalificat la o fabricã dinafara Bucureºtiului,
dar ºi predã lecþii particulare de limbi strãine,
traduce cãrþi pentru diferite edituri etc. În tot acest
timp se aflã sub urmãrirea atentã a Securitãþii. Sã
ne imaginãm confortul psihic ºi intelectual al celui
care se ºtia sub permanentã supraveghere.
3.2. Privind în cea de-a doua categorie
de documente, seci, formalizate, însã extrem de
relevante în felul lor, decodificãm o necontenitã
veghere, în fond o supliciere psihicã bine ghidatã ºi strict aplicatã, zi de zi, pânã la capãtul
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rire se închide în 13 iunie 19891. Profilul ce se
desprinde din aceste documente, schiþat indirect
ºi în Testament politic2, relevã aceeaºi altitudine
spiritualã pe care ne-o livreazã sclipitoarele eseuri, comentariile, aserþiunile critice ºi întreg
Jurnalul fericirii. Toate tipurile de documente
specifice urmãririi informative de cãtre Securitate converg în acest sens. Rapoarte de urmãrire, note informative, planuri de mãsuri ºi de
urmãrire operativã dar ºi procese verbale de
interogatorii ºi declaraþii personale date în anchete, uneori câte 7-12 zile consecutiv, indicã
tehnici de presiune psihicã, de descurajare, probabil de ameninþare ºi ºantaj, în vederea vreunei
angajãri în a sluji securitãþii. Interogatoriile dureazã uneori zile în ºir, ca, de pildã, în perioada
30.12. 1959–13. 01.1960, când este arestat, reþinut, anchetat zilnic timp de 2 luni, apoi judecat
ºi condamnat. Aflat apoi în aºa-zisã libertate,
aceeaºi presiune revine periodic, la denunþul3
vreunei surse a Securitãþii, precum în cazul anchetei din perioada 29.11–10.12.1972, ºi iarãºi
între 18.12.1972–4.01.1973, moment înscenat
pentru a putea confisca manuscrisul Jurnalul
fericirii, despre al cãrui conþinut, un prieten –
sursã a Securitãþii, informase.
Ficþiunea poate pãrea uneori caducã în
genul epic, în raport cu evenimente incredibile
ºi monstruoase livrate de halucinanta istorie a
secolului 20. Ca putere de relevare a realitãþii ºi
aceste documente pot da fiorii autenticitãþii tot
atât cât ficþiunea, citite însã altfel, intertextual.
Note informative, rapoarte ori planuri de mãsuri
ale Securitãþii, deºi aparent sterile, camufleazã
în ele o neînchipuitã substanþã epicã. Subiectul
deloc inventat, ficþionat ori exagerat, al investigaþiilor securistice e omenescul polarizat în
anchetatori ºi victime, omul justiþiar fidel sistemului, de-o parte, ºi omul supliciat, cel care se
amãgea crezându-se liber, redus la limitele ºi
suferinþele lui fizice, incredibil torturat moral ºi
fizic, de semeni ºi de propria istorie. Iatã martiriul! Iatã ipostaza demonicã, ºi cealaltã ipostazã, martiricã, a omenescului din secolul 20.
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Faþã în faþã cu anchetatorii, cu cerinþele regimului, cu adevãrurile proprii ºi cu dramele
vremii, Steinhardt provoacã ºi uimeºte spunând
cu sinceritate ºi subtilitate adevãrul ºi dând totuºi de gândit anchetatorilor sãi. Astfel îºi pãstreazã – cu ce preþ! – nealteratã esenþa moralã. Ba, mai mult, intelectualitatea sa ada mantinã chiar se acutizeazã în con trast cu
vicisitudinile.
3.3. Urmãrirea unui intelectual de-o
anumitã anvergurã4 era o formã de terorizare
psihicã difuzã însã ºi bine camuflatã, cãci individul trebuia „lucrat” de o întreagã reþea de
informatori cu ramificaþii în toate zonele þãrii, nu
puþine, frecventate de obiectiv. Documentele relevã structuri informative de tip reþea sugerând o
þesãturã complicatã, un eºafodaj complex ºi totuºi fragil, a cãrui vulnerabilitate sesizatã de
Vaclav Havel era asemuitã cu un tricotaj din
care un singur fir rupt duce fatal la destrãmarea
întregii þesãturi. Pentru Nicu Steinhardt, codificat: Stan, Ortodoxul, Monahul, Scriitorul, sunt
utilizaþi mai mult sau mai puþin eficient, dupã
cum reiese din documente, sumedenie de indivizi cu nume de cod: Arthur, Gogu Phil, Marin
Oltescu, Adrian Cosmescu, dar ºi Radu, Al
Fãlticeanu, Dorel, care semneazã note informative. Unele surse valoroase pentru Securitate
trebuie pãstrate cu orice preþ, ca de pildã, Adrian
Cozmescu. Altele nu se ridicã la nivelul de culturã al obiectivului. (exemplu, Radu). Dacã torturile ºi suferinþele închisorii sunt dincolo de
orice dubiu, nu mai puþin torturante sunt ºi cele
de afarã, în ce-l priveºte pe Nicu Steinhardt.
Problemele vizate permanent de Securitate dupã
ieºirea din închisoare, distribuite pe surse ºi sarcini, sunt: ce bisericã frecventeazã, ce l-a determinat sã treacã la ortodoxism, relaþiile cu
foºtii codeþinuþi, cu rudele, relaþiile cu prietenii
din strãinãtate, ce opinii are despre regim ºi
conducãtorul statului, ce prieteni are, ce anturaje frecventeazã, ce scrie, cine-l viziteazã, ce
proiecte de viitor are etc.5 Adicã, tot ce defineºte
destinul unui individ, tot ce-l poate interesa, ce

Idem, pp. 384-385, Cf. Doc. 100, Dosarul se închide oficial abia în 13 iunie 1989.
În Jurnalul fericirii, ed. cit., pp. 6-10.
N. Steinhardt în dosarele.... pp. 152-153, doc.30. Reclamaþiile anonime întocmite de cetãþeni patrioþi erau un
mod de ºicanare pus la cale tocmai de Securitate pentru a „construi” pretexte de percheziþie la domiciliu. În
reclamaþie sunt insinuate acuze ca: deþinere de valutã, trafic cu aur, relaþii cu bãieþi, frecventarea locuinþei de
persoane dubioase, el însuºi e taxat ca om periculos etc.
4 În volumul Memoria închisorilor. Diaspora. Dizidenþa, coord de prof. dr. Daniela Sitar-Tãut, Editura Riso-Print,
Cluj-Napoca, în art. Steinhardt în anchetele de securitate, un profil exemplar, o sãnãtate spiritualã adamantinã,
pp. 30-38, am comentat pe larg cartea ºi profilul lui Steinhardt din perspectiva acestor documente.
5 N. Steinhardt în dosarele…, Doc 13, Plan de mãsuri privind „Ortodoxul”/Nicu Steinhardt, pentru activitate ostilã
contra statului, 28. 02, 1966, pp. 111-114, cu menþiunea finalã: dupã 2 luni se arde tot materialul...
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oare în cazul N. Steinhardt, de un om liber în
spaþiul concentraþionar dinafara închisorii? Cât
de dificil putea sã fie, în aceste condiþii, destinul
Fratelui Nicolae în sfera cãruia rãzbãteau,
într-un fel sau altul, semne care-i confirmau
temerile. Cât de dificil era a pãstra nealterat
echilibrul sufletesc al celui care intuia, ºtia ºi
sesiza prea bine cã este obiectiv ori obiect de
interes pentru anumiþi aºaziºi prieteni ori vizitatori. Aproape imposibil de conservat acel
profil spiritual adamantin, de creºtin, de intelectual subtil ºi strãlucit! Douã paradoxuri au
funcþionat în cazul sãu: 1. Cu cât mai absurd
contextul social vrednic de paginile unor Orwell, Kafka ori Camus, sustras oricãrei logici,
cu atât mai pregnantã ºi pilduitoare condiþia
solitarã, martiricã a celui care îºi gãseºte drept
liman ºi model pe Isus Cristos. 2. Dupã modelele biblice binecunoscute, al lui Saul din Tars
devenit din persecutor de creºtini, discipol al lui
Cristos4, al lui Petru devenit pescar de oameni,
ori a lui Zaheu care se suie în smochin pentru
a-L vedea mai bine pe Isus5, cei care se apropiau
de Steinhardt, unii chiar cu misiuni primite de la
Securitate, odatã intraþi în raza personalitãþii lui,
îºi domoleau zelul privind cu un fel de respect
distant ºi uimire, personalitatea fascinantã ce
„trebuia vegheatã”, ori se retrãgeau nedumeriþi.
4. Intelectualitatea adamantinã ºi spiritul
steinhardtian sclipitor vin din calitatea ideilor pe
care le cultivã într-o perpetuã gimnasticã a minþii ce-i conservã nealteratã fiinþa, din lecturi vechi ºi noi de cea mai bunã calitate, din rezonanþa
intelectualã cu ideile veacului 20, cu problemele
noi de pe mapamond, din America pânã-n Europa ºi Asia. Ideile ce-l definesc, cele din cãrþile
sale, ºi cele din declaraþiile date în anchetele de
la Securitate relevã: un eticism profund, un cult
al valorii omeneºti, o neascunsã preþuire a adevãrului, o pateticã pledoarie pentru bine ºi frumos adoptate în practica vieþii zilnice, lupta fãþiºã prin inteligenþã ºi spirit împotriva formelor
diferite ale rãului ce bântuie societatea.
În acest sens intelectualitatea cea mai elevatã se întâlneºte cu creºtinismul cel mai ardent,
(n.n.) pentru cã în secolul 20 ºi la interferenþa
timpului nostru cu mileniul III, creºtinismul însuºi poate înseamna, pe lângã credinþã ºi devoþiune cristicã, ºi remarcabile achiziþii inte-

Idem, Doc. 35, p.165
Idem, doc. 65, p. 277
Idem. Doc. 56, p. 238.
Biblia sau Sfânta Scripturã, Bucureºti, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune Ortodoxã, 1975, Noul
Testament, Fapte, 9. 18-22. pp.1237-1238.
5 Idem, Luca 19.7.8.9.10, p.1187.
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poate gândi, iubi, cultiva, tot ce dã sens vieþii
unui intelectual ºi cetãþean.
Urmãrirea pe zone ºi probleme, funcþie de
miºcarea obiectivului în þarã ºi de preocupãrile
curente, viza, de pildã, ce carte sau eseu scria,
dacã trimitea corespondenþã prietenilor din
Franþa sau Germania, cu cine se întâlnea, pe cine
vizita, ce discuta etc. Informatorii rãspundeau
distinct de: culte - Jean Dragu; opinii despre
organizaþia legionarã – Radu; legãturi cu foºti
co-deþinuþi – Popescu Ilarie etc. Distribuþia lor
pe zone funcþiona cam astfel: la Cluj era utilizatã în cazul Stan (Steinhardt) sursa Nistor, la
Baia Mare ºi pentru Mãnãstirea Rohia, surse cu
nume de cod: Alexandru, Stareþul, Anghel, profesor de istorie, instruit pentru a intra în relaþii
cu „obiectivul” sub pretextul sprijinirii pentru
pregãtirea tezei de doctorat, dar ºi nume de cod:
Cupºa, Pop Vasile, Tãutu Mircea. Obiectivul
era verificat, pe acelaºi aspect, prin mai mulþi
informatori, fapt ce asigura implicit testarea fidelitãþii ºi a valorii informative a surselor. Este
recurentã preocuparea de-a gãsi un informator
suficient de cultivat pentru a fi strecurat în anturajul lui Steinhardt de la Rohia ºi a fi acceptat
de acesta. Dupã cum reiese din planurile de
mãsuri, informarea ºi documentarea lui
Steinhardt era un proces complex, tehnic ºi detaliat ce angaja oameni, tehnici, acþiuni: ascultarea prin TO, TS sau TF a convorbirilor telefonice ºi a discuþiilor din locuinþã, filajul minut
cu minut, raportãri, planuri de mãsuri etc.
Schiþate în conformitate cu comanda politicã ori
cu interesele securistice mãsurile operative stipuleazã planuri pentru: destrãmarea anturajului1: a-l izola de cercul prietenilor; a-l discredita
în cercurile cultice, a-l compromite, a-l înlãtura
de la Mãnãstirea Rohia etc. În documente sunt
recurente sintagmele „compromiterea, izolarea
ºi descurajarea elementului”2, „discreditarea
lui”, „destrãmarea anturajului”, „împiedecarea
corespondenþei ºi a relaþiilor cu exteriorul”, „a-i
crea o imagine defavorabilã”, de ins ratat, de
habotnic credincios sau ortodox, ori de solitar,
de „scrântit”. Se insistã mereu pe „acumularea
unor date posibile pentru a compromite pe
obiectiv”3.
Acestea fiind date ºi multe altele, nemenþionate în materialul de faþã, putem oare vorbi
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lectuale de cea mai rafinatã calitate. În lumea
noastrã neomodernã, cu certitudine, Dumnezeu
activeazã asupra minþilor ºi a fiinþelor omeneºti
mai ales prin ideile pe care le inspirã, ni le relevã
ori la care ne permite accesul. Destinul lui Nicu
Steinhardt a fost – este – un model de fuziune a
celui mai rafinat intelectualism cu devoþiunea
creºtinã, ceea ce relevã în fond, un trunchi comun al cunoaºterii ºi al credinþei ºi faptul cã
performanþele omeneºti în cunoaºtere sunt în
egalã mãsurã darul lui Dumnezeu. El sãdeºte-n
eul cãutãtor elanul ºi-i sporeºte forþele direct
proporþional (cu) cunoaºterea. Câteva din ideile
steinhardtiene detaliate în Jurnalul fericirii: intelectul ºi cultura - resurse de posibile soluþii
pentru orice rãu sau fundãturã a existenþei ce se
abate asupra individului; adevãrul - o forþã fascinantã, iar omul e menit sã-l probeze în istoria
timpului sãu, cu propriul destin, dupã formula
2+2=4; calitatea de gentlemen sau de „senator
roman” reprezintã modelul unei supremaþii morale ºi spirituale a omului, întrezãritã în modelul
patern al lui Oscar Steinhard ºi în cel al Lui Isus
Cristos; arta ºi cultura sunt practici de relevare a
nobleþii spirtuale a omului; confuzia, haosul,
dezordinea sunt forme diabolice de instalare a
rãului în orice structurã, socialã, instituþionalã,
grup uman etc.; jigodia sau turnãtorul e cea mai
de jos ipostazã a omului rãspânditã odatã cu
regimul comunist ºi totodatã, pol opus al condiþiei senioriale; pizma, minciuna, turnãtoria reprezintã hidoºenia moralã maximã a omenescului, sortitã sã ducã la prãbuºire orice regim ºi
sistem care le adoptã etc. Aceste teme sunt relevante ºi suficiente pentru statutul spiritual ºi
moral de excepþie al lui N. Steinhardt. Ele îl
situeazã în cultura românã pe un piedestal destinat de regulã fie monarhilor ºi eroilor, fie filosofilor, înþelepþilor ori sfinþilor.
Cititorilor care-l îndrãgesc pe Steinhardt
din cãrþile ºi din ideile lui, le propun un exerciþiu
de reflecþie: Imaginaþi-vã un personaj fragil fizic, ascetic, bolnãvicios ca urmare a supliciilor
din închisoare, cãlãtorind în reverenda monahalã, trecând solitar ºi grãbit pe strãzi, agil ºi
atent, taxat de „periculos” ºi urmãrit asiduu de-o
întreagã reþea de informatori, instituþionalizatã,
punctualã ºi extrem de activã. O asemenea
imagine chiar li se putea pãrea unor naivi „periculoasã” sau „ciudatã”, fiind privit cu o suspiciune ce se inducea cu abilitate în orice mediu
mai ales în cel rural-provincial. Raportaþi acest

1

personaj – neliber, puþin agreat ori sprijinit, puþin înþeles ºi apreciat, doar în cerc foarte restrâns,
permanent ºicanat ºi bãnuit – la profilul spiritual
strãlucitor, adamantin, ce rãzbate din cãrþile lui
N Steinhardt. Constataþi disproporþiile ºi contrastele ºi formulaþi singuri concluzia ce se impune, pentru viitor ºi pentru totdeauna, în ceea
ce priveºte destinul intelectualilor de excepþie în
aceastã þarã sau de oriunde de pe pãmânt. Nu era
acesta un fel de martiriu? A meritat oare atâta
risipã de efort, atâta suspiciune ºi neîncredere
cel ce ne-a lãsat comori de spiritualitate?
5. Intelectualii – o castã, o aristocraþie,
o elitã, un capital naþional
Vorbind despre Steinhardt nu putem sã nu
reflectãm la condiþia ºi la rolul intelectualilor în
societate. Intelectualii sunt în orice societate „o
parte binecuvântatã a lucrurilor”, intelectualul
este „o instanþã fãrã de care lumea ar merge ºi
mai rãu”, „o dimensiune a societãþii”1 spune
Bernard-Henri Levy în cartea sa despre intelectuali. Intelectualii interbelici români? O elitã,
o aristocraþie a spiritului, ivitã ca rezultat a secole de evoluþie socialã ºi culturalã, pe care
regimul comunist n-a reuºit nici s-o echivaleze
ºi nici s-o ºteargã definitiv din memoria colectivã, poate doar sã o demitizeze într-o anumitã mãsurã. Deºi se spune cã ar fi egalat-o prin
generaþia 60-70, comparaþia pare forþatã în ce
priveºte sistemul de idei, libertatea de exprimare, concesiile fãcute dictaturii de cei mai
mulþi, complicitãþile cu regimul. Intelectualii
autentici nu se nasc din nimic, la vreo comandã
socialã, la vreun seminar de weekend, nu se nasc
peste noapte, nu se fac rapid, la întâmplare, prin
promovãri de partid sau de „gaºcã”, nici prin
experimente literare epatante ºi nãstruºnice.
Formarea lor presupune timp, nu de decenii, de
generaþii. Ei sunt o valoare naþionalã, un capital
inestimabil care se obþine în generaþii, prin tradiþie, acumulãri, continuitate de preocupãri, de
muncã, de valori ce nu rodesc mimate, doar
asumate ºi practicate. (Evident, nu vorbesc aici
nicidecum de cei care doar mimeazã acest rol.)
Intelectualii sunt produsul unei efervescenþe
culturale definite de emulaþie, de libertate ºi,
inevitabil, de o profundã onestitate, al unor ºcoli
de cea mai înaltã þinutã, cãci, necultivat, pânã ºi
talentul riscã sau poate sã rãmânã facil.
Prin urmare, capitalul de intelectualitate
al unei naþiuni, þãri, comunitãþi – echivalând cu

Bernard-Henri Levy, Éloge des intellectuells, apud Clara Cosmineanu, Despre intelectuali ºi societatea
comunistã, prefaþã la N. Steinhardt în dosarele…, op. cit. pp.11-34.
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fi fost apropiat de acest cãlugãr
erudit, disponibil sufleteºte, gata
oricând sã se împartã ca pâinea
caldã drumeþilor înfometaþi de adevãrul epocii
pe care o trãise el, echivala cu un curs academic
dar de o simplitate cuceritoare, rostit într-o poianã caldã ºi înmiresmatã. Oral ºi în scris. Mãrturiile unor tineri cãlugãri, preoþi, scriitori,
intelectuali din generaþii diferite acoperã spaþiul
ºi timpul când a vieþuit N. Steinhardt.
Acele ºi aceste evocãri sunt escala noastrã
„in illo tempore”, reversibil, totuºi, afectiv ºi
memorialistic. Sã ne amintim cã era o fiinþã
dinamicã, în pofida slãbiciunii trupeºti, o voinþã
de neîncovoiat, un om al luminii ºi al devotamentului pentru ceea ce meritã devotament
sacrificial.
Segmentându-ºi viaþa între rugãciune, liturghie, bibliotecã ºi scris, fãrã sã neglijeze ieºirea din mãnãstire pentru a intra într-o redacþie
literarã sau a participa la „un dialog polifonic”
pe tema întrupãrii ideilor cardinale în contem-

poraneitate, N. Steinhardt a avut ºi sclipitoare
polemici dar nu cu rãsunetul celor din interbelic,
întrucât libertatea îi era îngrãditã iar drumurile
pline de capcane, i s-au cenzurat drastic operele,
i s-au refuzat plecãrile în strãinãtate, i s-a
interzis de trei ori (ºi definitiv) Ierusalimul la
care visa ca orice creºtin fervent. Dar ne putem
mângâia cã a atins Ierusalimul ceresc în care a
dus ºi ceva din partea noastrã de spiritualitate
veºnicã.
Ascetul – ºi omul – nu a rãspuns la prigoanã cu supunere fiindcã „era un om liber”
(Arh. Justin Hodea). Ispitelor le-a opus „ascultarea” faþã de voturile monahale, rãmânând
pentru totdeauna în colþul de rai al Rohiei Maramureºului. Nu de puþine ori a avut presentimentul morþii, dar uneori îl simþea mai acut.
Rememorãm aici un mesaj testamentar
din 4 iulie 1983. Într-o notã redactatã de o mânã
strãinã se preciza cã „un oarecare Nicu din
Târgu Lãpuº”2 (de fapt, N. Steinhardt care se
adresa veriºoarei sale Ella Golstein din Bucu-

T. Maiorescu, Prefaþã la vol. –Critice: „Puterile unui popor, fie morale, fie materiale, au în orice moment dat, o
cantitate mãrginitã.Averea naþionalã a românilor are azi o cifrã fixã, energia lor intelectualã se aflã de
asemenea într-o câtime fixatã. Nu te poþi juca nepedepsit cu cu aceastã sumã a puterilor, cu capitalul
intreprinderii de culturã al unui popor. Ai un singur bloc de marmurã: dacã-l întrebuinþezi pentru o figurã
caricatã, de unde ai sã mai poþi sculpta o Minervã?”
2 Arhiva CNSAS, „Scriitorul” I. 207, vol. 6, f. 105. Serafim Man Stareþul de atunci al Mãnãstirii Rohia.
1
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practici aberante ale unor instituþii plãtite din
contribuþia naþiunii – aºazise servicii de securitate – pentru a ºicana, umili, minimiza oamenii
de valoare, pentru a tropãi cu insolenþã pe destinele celor indezirabili vreunui dictator, ori
vreunui ºef agramat, ostil cãrþilor, ideilor, culturii, doar pentru cã el nu le înþelege, le desconsiderã ºi minimizeazã. Altfel, prin instituþiile
pe care le finanþeazã, societatea va produce în
continuare nu elite, ci martiri.
Dar, oare, martirizarea semenilor care ne
devanseazã intelectual, spiritual, moral, este ea
o sursã de succes ºi prosperitate? Este ea motiv
de mândrie, ori o reuºitã cu care un regim ori o
þarã se pot afirma în istorie?
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blocul de marmurã1 de care vorbea Titu
Maiorescu – e o valoare rarisimã, ce, odatã risipitã, nu se mai poate reinventa la repezealã, ad
hoc, nici înlocui cu nimic altceva. S-ar putea
cãdea ºi în iluzia cã intelectualismul e o chestiune de orgoliu, de modã, de ambiþie, de aparenþã, de parvenire socialã. Ei bine, nu! Ca ºi
þãranul ce munceºte sau nu ogorul, nici intelectualul nu poate triºa decât în dauna sa. Azi,
când suntem în crizã iar miºcãrile de reenergizare ºi reconfigurare socialã par sã nu aibã
vârful de lance reprezentat cu necesitate de elita
intelectualã, am putea accepta, în sârºit, urmãtorul principiu: politicile statului, în postmodernitate, în mileniul III, sau oricând de aici
înainte, nu mai pot comanda, permite sau tolera
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reºti, Str. Galaþi nr. 18 et. 2, ap. 14) spunea: „Te
rog mult, în caz de deces sã trimiþi Pãrintelui
Stareþ Serafim: 5.000 lei (mormântul), 1.000 lei
(împrumutaþi mie), încã 5.000 (donaþia ºi cheltuieli de înmormântare). Domnicãi1: leafa pe
iulie, lui Virgil Bulat2: 5.000 lei (pentru el),
3-4000 (pentru a oferi o masã sau atenþii celor
din editurã)...”
În felul acesta creºtinesc ºi nobil înþelegea
sã-ºi ia rãmas bun de la lume. Nici o datorie faþã
de nimeni. Însã Dumnezeu i-a mai îngãduit cãlugãrului-scriitor încã ºase ani printre oameni
spre binecuvântarea lor.
Iertarea, refuzul laudei ca semn de trufie,
ajutorarea celor neputincioºi, bunãtatea ca o
hainã aºezatã peste cei suferinzi de toate bolile
secolului, cãutarea cu osârdie ºi descoperirea
grãuntelui de luminã în cel ticãloºit, înarmarea
sinelui ca sfinþii luptãtori cu suliþã ºi platoºã
împotriva pârei ºi a rãutãþii diabolice, sãlãºluind
în om ca legiunile demonice în turmele de porci,
devoþiunea totalã în numele lui Iisus, cheltuirea
ultimului strop de energie pentru a-l face fericit pe
aproapele, îl determinã chiar ºi pe vânzãtorul sãu a-i
recunoaºte valoarea umanã ºi adâncimea evlaviei.
Tragedia omului pãrãsit, vânat ºi vândut
se poate citi în aceastã inscripþionare a defãimãtorului: El era „Singur pe lume în cãutarea lui
Dumnezeu”.3
Numai suferinþa adevãratã, nu cea mimatã
ºi la ordinea zilei de acum, poate da, pe mãsurã,
dimensiunea fericirii ulterioare. N. Steinhardt
le-a cunoscut pe amândouã (suferinþã; fericire)
ºi a mãrturisit nu doar pentru sine cât mai ales
pentru ceilalþi (Jurnalul fericirii).
Multe fapte concrete de creºtin autentic au
trecut necunoscute nouã, ºtiute doar de îngeri ºi

de cei cãrora le-a dãruit cu milostivire, dupã acel
precept religios pentru care a pledat ºi a predicat
în cartea Dãruind vei dobândi.
Existã, însã, în corespondenþa sa interceptatã de organele de represiune, un text parþial
mutilat, care dã seama în posteritatea steinhardtianã despre bunãtatea sa.
Cunoscutei doamne Svetlana PaleologuMatta, autoarea exegezei Eminescu ºi abisul ontologic, îi scria din Bucureºti, în octombrie
1988, (cu puþin înainte de a muri) înduioºãtoarele cuvinte despre ajutorul dat unui copil din
Baia Mare. Aceasta expediase din Elveþia un
colet cu buline, cafea ºi produse diabetice, iar el
îi adresa „Cele mai bune, mai dragi mulþumiri.
Mai ales pentru a nu-l fi uitat pe bãiatul diabetic
cãruia mare bucurie i-ai fãcut.”4
Îi plãcea sã fie înconjurat de tineri. Avea
vocaþie pedagogicã, iar efectele acesteia s-au
vãzut ºi se mai vãd încã. Un sigiliu cald steinhardtian este pus cu mâinile unor discipoli ai sãi,
chiar în acest an al Centenarului pe ediþia Opere
ºi-n revista Familia Creºtinã, numãr consacrat.
Prin anii ‘85, un student teolog, originar
din zona Buzãului, îi era foarte apropiat, aºa
încât beneficia de lungi convorbiri cu monahul
de la Rohia ºi devenise chiar moºtenitor pe
unele cãrþi din biblioteca sa ºi unele din lucrãrile
existente în casã.5
Cu siguranþã cã exemplul „cãlugãrului luminat ºi nãzdrãvan” îi serveºte acum pentru ctitorii religioase ºi cãrturãreºti.
Într-o lume a compromisurilor de tot felul,
dar mai ales de ordin moral, N. Steinhardt rãmâne un reper. Familia sa creºtinã îi cuprinde pe
toþi cei care se împãrtãºesc din viaþa ºi opera sa,
menitã sã strãbatã secolul XXI.

Avea harul de a înconjura destãinuirile ori descoperirile semenilor lui cu un nimb de atenþie ce îi
fãcea pe aceºtia sã se simtã pe neaºteptate proiectaþi în centrul universului ºi sã creadã pentru un rãstimp
cã de judecata lor atârnã soarta întregii omeniri. Mai târziu aveam sã înþeleg cã o asemenea atitudine
era menitã sã-l punã pe cel care vorbea într-o cumpãnã moralã, dirijându-i cu discreþie, dar ferm
concluziile cãtre sentimentul rãspunderii, deoarece Nicu credea în datoria lãuntricã a fiecãruia de a
spori, cum spunea Blaga, „corola de minuni a lumii”.
Monica Pillat. Prietenii moºtenite în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, pp. 204-205.

Domnica Vânzureac, menajera lui N. Steinhardt.
Virgil Bulat, scriitor ºi editor, director al Editurii Dacia din Cluj-Napoca, prieten al lui N. Steinhardt ºi
colaborator la grandiosul proiect N. Steinhardt, Opere, de la Editura Polirom.
3 Arhiva CNSAS, „Scriitorul” I. 207, vol. 8, nota lui Adrian Cosmescu din 3. X. 1986.
4 Idem, ibidem; fila este nenumerotatã.
5 Arhiva CNSAS, I. 207, vol. 5, f. 204 verso ºi „Scriitorul” I. 207, vol. 8, f. 134.
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„Redeºteptând frumoasele nimicuri”
Câteva amintiri (ne)însemnate cu Nicolae Steinhardt

Document 1

câþiva, pe care îl reproduc: „Pentru Florian
Razmoº ºi ai sãi: Elena, Anca ºi Roxana cu
prietenie adânc recunoscãtoare ºi cu uimitã afecþiune; de cât de buni sunt cu bãtrânul pisãlog
ºi neruºinat profitor al mãrinimiei, rãbdãrii ºi
gentileþii lor”. Semneazã N. Steinhardt, ianuarie
1989. (Vezi Document 2, foto dupã original).

Document 2
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Întâlnirea cu Pãrintele Nicolae
Pe Pãrintele Nicolae l-am cunoscut din 3
mai 1987, dumineca a III-a dupã Paºti, când
ajuns sus în deal la Rohia, l-am cãutat pentru a-i
cere poveþe duhovniceºti. Aflasem de la universitarul clujean Ioan Pop, cã este scriitor, cãlugãrit aici. Dupã slujba obiºnuitã l-am aºteptat
la intrarea în Trapeza Mãnãstirii, unde un frate
l-a anunþat cã este cãutat. I-am spus cã vin din
partea domnului Ion Pop, de la care am aflat cã
este ºi scriitor, rugându-l sã mã ierte pentru cã
nu am citit nimic din opera dumnealui, eu doream doar sã-i cer câteva sfaturi ca unui Duhovnic. Primirea dumnealui a fost deosebit de
binevoitoare, luându-mã de braþ, m-a poftit sã
mergem spre chilia dumnealui, spunând cã nu-i
nici o problemã cã nu i-am citit cãrþile ºi cã s-ar
putea ca dupã ce le voi citi sã nu-l mai caut.
În chilie, am primit cele mai bune sfaturi,
în timp ce savuram împreunã câte-o cafea naturalã, pe care n-o refuza niciodatã. Vã reproduc
primul autograf, ce reprezintã totodatã prima
binecuvântare primitã de la Pãrintele Nicolae, în
noiembrie acelaºi an, când am reuºit sã cumpãr
o carte a dânsului, Escale în timp ºi spaþiu:
„Domnului Florian Razmoº în semn de
aleasã afecþiune, dorindu-i liniºte sufleteascã
deplinã ºi a fi ferit de insidioasele atacuri ale
micimilor vieþii.” Semneazã, N. Steinhardt,
noiemb. 1987. (Vezi Document 1, foto dupã
original.)
Claritatea cu care stãpânea toate cotloanele vieþii, raþionamentul, siguranþa cu care mi-a
vorbit, m-au copleºit ºi fascinat, de la prima
întâlnire mi-a fãcut o mare plãcere sã-l ascult.
Aºa se explicã faptul cã apoi nu am ratat nici o
ocazie sã ne întâlnim, de câte ori urcam eu la
Rohia în deal, sau de câte ori venea dumnealui la
Baia Mare, cu diverse treburi, în drum spre sau
dinspre Bucureºti.
Pãrintele Nicolae era o prezenþã foarte agreabilã, motiv pentru a ne comportam cu dumnealui în aºa fel încât sã se simtã ºi dânsul cât
mai bine. În acest sens stã mãrturie un alt autograf de pe ultima carte antumã Eu însumi ºi alþi
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Apoi am început sã-i citesc scrierile, publicate în cãrþi ori diverse reviste, luând cunoºtinþã astfel de înþelepciunea, talentul ºi harul
scriitoricesc. Dar despre asta nu este potrivit sã
vorbesc eu. Aºa cã voi continua amintirile
(ne)însemnate cu Pãrintele Nicolae.
În septembrie, 1987, Pãrintele Nicolae suferã un preinfarct cardiac, diagnostic ce se confirmã dupã mai multe investigaþii medicale la
Cluj ºi Bucureºti. Îi este fricã ºi spune mereu cã
îºi simte sfârºitul aproape ºi cã pânã în primãvarã nu va putea rezista. Scrie ºi împarte
bileþele la prieteni ºi la pãrinþii de la mãnãstire în
care spune ce trebuie sã facã în caz de deces.
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Document 3

Fotografii fãcute la Rohia în data de 30 august 1987 ºi adnotate de monahul Nicolae în septembrie 1987

Cum de nu i-a îmbãtrânit condeiul? Pentru cã mereu ºi l-a înmuiat în cerneala proaspãtã – de
tipar! – a zilei, înainte de a se usca negrul pe alb al gândului românesc care-l minunase, entuziasmase
sau incitase la o fulgurantã asociaþie de idei pe marginea cãrþii date. Pentru cã, aºa cum s-a definit
într-un distih – „ªi-am fost bãtrân ºi-am fost tânãr la vreme / Bãtrân în zori ºi tânãr în amurg” –,
N. Steinhardt rãmâne sã dãinuie astfel mereu.
Virgil Bulat. Un condei pururea tânãr în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 64.

În octombrie cade pe scãri în drum spre
bisericã, suportã mari dureri, din fericire fãrã
fracturi. În decembrie s-a opãrit cu apã fierbinte
la un picior. Toate acestea le îndurã cu mult stoicism în speranþa cã acestea au fost presimþite ºi
nu ceva mai grav.
Despãrþirea de Constantin Noica
Pe înãlþimile de la Pãltiniº în 6 decembrie
1987, l-am întâlnit pe Pãrintele Nicolae. Eu plecasem din Baia Mare cu un grup compus din:
Mihai Olos, Constantin Olos, Augustin-Griguþã
Botiº, Pr. Pop Gheorghe, Petre Dunca, Daniela
Dunca, ªovagãu Dumitru, Iuga Ioan, un proInstantaneu în curte la Mãnãstirea Rohia
fesor ºi ºoferul din Ieud. Pãrintele venise cu
trenul prin Oradea-Sibiu, însoþit de Pãrinele
La Mãnãstirea Rohia ascultând
Ghiþã Man (atunci frate la Mãnãstirea Rohia) ºi
Predicile Pãrintelui Nicolae
s-au întors cu Virgil Ciomoº prin Cluj cu maºina. Grupul nostru, de maramureºeni, la iniþia. 26 iunie 1988, Mãnãstirea Rohia, cutiva lui Mihai Olos, a intonat în cor colinda vânt de învãþãturã rostit de Pãrintele Nicolae.
Frunzã verde iederã, în timp ce sicriul cu corpul
Tema. Sentimentele de milã ºi admiraþie
neînsufleþit a lui Constantin Noica era dus spre
ale lui Isus faþã de credincioºii pe care îi îngroapã.
tâlneºte.
ªase cazuri de admiraþie: Orbul – nu trãdeazã; Samarinenca – îl înfruntã; Femeia cu mir
– jertfã, nu risipã; Tâlharul de pe cruce – milã;
Cei patru cu slãbãnogul – curajul ºi dârzenia;
Pilda sutaºului – exemplu de credinþã;
. 24 iulie 1988, Mãnãstirea Rohia, cuvânt
de învãþãturã rostit de Pãrintele Nicolae.
Tema. Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul.
Înfãþiºarea – pãstor; faptele – minunile; stilul –
curat, dur, tãios, fãrã jumãtãþi de mãsurã.
Pãrintele Nicolae foloseºte urmãtoarea
frazã cu referire la Elena Ceauºescu, frazã care a
rãmas în amintirea ascultãtorilor: „Ea (instigatoarea Izabela) ºtia cã poporul ºtie, cã ea ºtie, cã
ei «cred ce vãd, nu ce li se spune»”.
La înmormântarea prietenului Constantin Noica

În ultima sa carte (1988), dedicatã Memoriei
lui Constantin Noica, scria despre despãrþirea de marele lui prieten: „Moartea în loc de a mi-l rãpi mi-l
aºeazã definitiv în adâncul sinei mele, ca pe o piatrã de
hotar, un vestitor, o forþã ocrotitoare.” Sentimentul
acesta l-au încercat, fãrã îndoialã, mulþi din cei care au
asistat, sub bãtrânii fagi ai Rohiei, ºi la intrarea sa
întru nepieritoare odihnã, dupã 77 de ani. Se stingea,
pentru a trece în dãinuire, o viaþã care, dacã nu-i
refuzase nimic din ceea ce omul poate trãi ca o supremã
bucurie spiritualã, nu-l scutise în schimb de nici o
încercare menitã sã-i verifice tãria.
Virgil Bulat. Un condei pururea tânãr în
N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 62.

Când eu îi spun Pãrintelui cã predica a fost
foarte frumoasã dar scurtã, rãspunsul a fost:
„Mai bine sã mai doreascã decât sã-i plictisesc.”
. 21 august 1988, Mãnãstirea Rohia,

cuvânt de învãþãturã rostit de Pãrintele Nicolae.
Tema. Despre spaimã ºi mântuire. (Matei
19, Marcu 10, Luca 9.)
Spaimã - Heidegger; Fricã ºi spaimã; Frica de moarte; Spaima de Judecatã.
Cu Nicolae Steinhardt la EXPO 35
În 7 iulie 1988, dupã ce am luat masa,
ne-am fãcut siesta vizitând prima ediþie „ExpoAtelier 35”, de la galeriile UAP din Baia Mare.
A fost foarte încântat de expoziþie. Vãzându-i
entuziasmul l-am rugat sã-ºi scrie impresiile. În
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lipsa unui registru, a scris pe o hârtie volantã
urmãtorul text:
EXPO 35, Expoziþia pictorilor tineri
Nu degeaba – acum se vede – a scris Geo
Dumitrescu - libertatea de a trage cu puºca.
Iatã o expoziþie exaltantã, explozivã, act
de curaj total.
În stare de extaz admirativ ºi libertar, în
stare euforicã, bãtrânul N. Steinhardt (vechi
conservator – reacþionar acum brusc convertit
la anarhism!).
Anarhia nu e bunã. Bunã e înþelepciunea.
Dar la înþelepciune se poate ajunge numai pe
calea libertãþii absolute. Opresiunea ºi îngustimea duc la îndobitocire. Numai libertatea absolutã duce la luminã ºi la bucurie.
Trãiascã expoziþia! Trãiascã expozanþii!
Libertatea ºi frumosul – iatã cei doi izbãvitori ai
lumii fenomenale.
Chiar ºi excesele estetico libertare sunt
bune, dacã-ºi au temeiul în bunul gust, cãci duc
prin libertate la înþelepciune.
Mulþumesc. Mã simt fericit, exaltat, plin
de speranþã.
Baia Mare, iulie 1988,
N. Steinhardt
În discuþiile ce au urmat imediat dupã vizitarea expoziþiei a spus: „Dacã «cineva» ar
vedea ce s-a realizat în acest regim, ar face
apoplexie, pãcat cã nu a fost invitat” (cineva era
clar Ceauºescu).
La Mihai Olos
Noiembrie, 1988. La taifas cu Pr. Nicolae
în atelier la Mihai Olos. Au participat: Doina
Cormoº, Botiº Augustin, Ioan Moldovan, Mihai
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În atelier la Mihai Olos. N. Steinhardt
înnobileazã opera artistului.

Cupcea, Daniela ºi Petru Dunca, eu ºi Ioan
Chioran Pomianu care a plecat mai repede ºi nu
apare în poze. S-au purtat discuþii diverse, pe
teme literare, filozofie ºi arte. Ioan Chioran a
iniþiat discuþii pe tema „Exlibrisului ca artã”.
Mihai Olos i-a cerut pãrintelui un text pentru
revista Calendarul maramureºului. La sfârºit
am fãcut poze, atât în atelier cât ºi afarã în curte.
„Voi, copii, mã faceþi sã uit cã sunt cãlugãr. Doamne iartã-mã!”
Sunt cuvintele rostite când Pãrintele Nicolae se lovea cu mâna peste gurã. Gest de
autodojenire.

În grãdina UAP
Baia Mare:
Petru Dunca,
Daniela Dunca,
Mihai Olos,
Doina Cormoº,
N. Steinhardt,
Augustin Botiº,
Ioan Moldovan,
Mihai Cupcea.
Foto:
Florian Razmoº
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În toamna anului 1973 Constantin Noica a fost la Cluj. A cunoscut acolo pe noul episcop-vicar
Justinian Chira-Maramureºanul, a cãrui dragoste caldã pentru carte ºi culturã l-a fermecat, i-a admirat
biblioteca ºi a luat aminte cã numeroase volume se învredniciserã de sublinieri ºi adnotãri. Proaspãtul
ierarh venise din Þara Lãpuºului, de la micuþa mãnãstire Rohia a cãrui stareþ fusese vreme de treizeci de
ani. Noica s-a lãsat uºor convins sã meargã la Rohia, sã viziteze aºezãmântul din marginea de miazãzi a
judeþului Maramureº.
De cãrþi a dat ºi pe creasta dealului aceluia dinspre munte. S-a înapoiat la Cluj ºi de acolo la
Bucureºti. Mãrinimos cum era (ºi purtând mereu în minte necazurile, nevoile sau aspiraþiile prietenilor), primul numãr de telefon pe care l-a format a fost al meu. „Þi-am gãsit o mãnãstire!”, mi-a spus
cu glas voios „Mâine pleci sã o vezi“.
ªtia cã sunt, mai de mult, în cãutarea unui loc de retragere ºi liniºte. Ultimul fir care mã lega de
Bucureºti se rupsese în 1967 prin moartea, la adânci cãrunteþe, a tatei. Bãtusem la felurite porþi,
colindasem destul de multe sãlaºuri: zadarnic. Fie
cã nu fusesem eu pe placul celor pe unde umblasem, fie cã nu mã împãcasem eu cu înjghebãri
prea populate, prea gãlãgioase, prea turistic cercetate. Pe Noica îl þinusem la curent cu eºecurile
mele. Acum, mesajul sãu telefonic – peremtoriu ºi
criptic – m-a pus pe ghimpi ºi pe jãratec. „Unde? Ce
fel? Chiar mâine?”
„Mâine, mi-a repetat, pleci cu Iordan Chimet,
am vorbit cu el, se duce ºi el într-acolo, cu treburi, a
luat bilete.”
Zis ºi fãcut. Ne-am urcat în trenul de searã ºi
am petrecut o bunã parte a nopþii vorbind despre
orientalisticã, metempsihozã ºi budism. Întrebãrilor mele privitoare la þinta cãlãtoriei noastre
le-a rãspuns foarte evaziv. Acest apologet al inocenþei, acest povestitor care nãdãjduieºte sã placã
mai ales copiilor ºi vârstnicilor cu inima neofilitã
de curgerea timpului, acest nostalgic (ca ºi mine) al
filmului mut, mi s-a arãtat mai vesel, mai isteþ, mai
ironic, mai sceptic decât m-aº fi aºteptat. Dar ne-am
înþeles de minune ºi am sporovãit pe sãturate.
Baia Mare, unde am sosit a doua zi, am
Notiþa este adresatã familiei Cormoº ºi
îndrãgit-o de îndatã. ªi cartierul vechi (cu turnul zis
se referã la textul Cu Noica în
al lui ªtefan, cu spaþiul alãturat prins între biserici
Maramureº, text autobiografic solicitat
falnice ºi clãdiri de altãdatã) ºi cartierul nou cu
de Mihai Olos pentru a fi publicat în
palatul administrativ, casa de culturã ºi hotelul
„Calendarul Maramureºului”, nr. 2,
Carpaþi, toate în stil modernist însã în armonie cu
numãr care nu a mai apãrut.
mediul înconjurãtor, cu râul Sãsar, cu verdeaþa încã
bogatã deºi coloratã în auriu ºi roºcat. Îmbietor mi
s-a pãrut ºi parcul din marginea oraºului, iar cartierele cu vile mici, îngrijite, curate, spilcuite s-ar fi zis cã
fac concurenþã celor din Belgia, Elveþia ºi Olanda.
Drumul pânã la Rohia l-am strãbãtut în ziua urmãtoare, încetiºor, pe o ºosea în curs de asfaltare
ºi lãrgire. La mãnãstire am urcat pe o potecã îngustã ºi abruptã. Am gãsit o bisericuþã de tot micã, o
bisericuþã de vis, câteva cãsuþe modeste ºi niºte acareturi. Doar atât. Apoi, din belºug fagi ºi brazi,
liniºte deplinã ºi o pace adâncã, parcã înmiresmatã de o zi seninã de început de noiembrie, stropitã în
ajun de o ploaie molcomã.
Noul stareþ, Pãrintele Serafim, m-a întâmpinat ºi primit cu o bunãvoinþã fierbinte, potrivit cu
numele sãu, care se tãlmãceºte flãcãri, focuri, lumini. Am fost cucerit fãrã zãbavã ºi rezerve. În cartea de
aur a locaºului am scris: „Îmi pare cã aºezarea aceasta e pentru mine acea Reponse du Seigneur pe care o
vesteºte titlul unui roman a lui Alphonse de Chateaubriant.”
Mi-am prelungit ºederea în sihãstria maramureºeanã timp de trei zile. Noica, alãturi de mine, în
cugetul ºi-n închipuirea mea. La Bucureºti i-am exprimat euforica mea recunoºtinþã ºi i-am împãrtãºit
intenþia fermã de a duce la îndeplinire sfatul sau.
Gãsisem ce cãutam, întocmai, din plin, har peste har. A înþeles prea limpede ce-mi doresc. Cum
tot datoritã lui fãcusem cunoºtinþã cu acea situaþie-limitã (atât de bine ºtiutã oamenilor veacului al
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XX-lea) ce avea sã mi se dovedeascã rodnicã ºi utilã ºi sã mã scoatã din orbire ºi tâmpã nepãsare. Iatã,
mã cãlãuzea numai spre esenþe ºi descoperiri.
Acolo, în cel dintâi sãlaº (al suferinþei care-l învaþã ºi-l lumineazã pe om dacã nu e întru totul
ferecat în temniþa unui eu refractar oricãrei pedagogii) am ajuns tot împreunã cu Noica ºi tot pe cãile
cele mai intelectuale ce se pot concepe.
Care fuseserã capetele de acuzare ? Ce învinuire principalã mi se adusese ? Citirea unor cãrþi ºi
primirea unor scrisori. Care cãrþi? La dosar figurau ca piese incriminatorii, în fotocopii, copertele unor
cãrþi tipãrite în strãinãtate de autori români. Care anume? Volumul 1 al Teatrului lui Eugen Ionescu
(din cuprinsu-i aveau sã fie nu mult mai târziu jucate pe scenele teatrelor noastre: Rinocerii, Lecþia,
Scaunele); Mircea Eliade: La forêt interdite (traducerea în francezã a Nopþii de sânziene, fãcutã de
Alain Guillermou, autorul unui minunat studiu despre poezia lui Eminescu, ce avea sã vadã ºi el lumina
tiparului în colecþia Eminesciana); Ispita de a trãi (La tentation d’exister) de E. Cioran. Tustrei autorii
aveau sã fie amplu traduºi ºi publicaþi de editurile ºi publicaþiile periodice româneºti. Atunci însã
sãrmanele coperte, decupate ºi fotocopiate (xeroxate) luau în strânsura voluminosului dosar un aspect
sinistru asemãnãtor figurilor de cearã de prin muzeele specializate în astfel de exhibiþii, pãreau a fi
dobândit printr-o operaþie magicã instantanee ceva comun cu elementele doveditoare dintr-un proces
criminal, a se fi transformat în ipostaze transsubstanþializate de revolvere fumegânde, cuþite smulse din
mâna Mackie-ªisul, bucãþi de carne ciopârþite ori haine purtând irecuzabile pete de sânge.
Mai era ºi o carte semnatã de Noica însuºi: Povestiri din Hegel, apoi tipãritã cu titlul Povestiri
despre om dupã o carte a lui Hegel de editura Cartea Româneascã (1980).
ªi cine se mai afla în lotul acela de aprigi cititori? Sã auzi ºi sã nu crezi: Alexandru O. Teodoreanu,
Vladimir Streinu, Dinu Pillat, Alexandru Paleologu, Arºavir Acterian, Marieta Sadova, Dinu Ranetti...
Întâmplarea a fãcut sã fiu aºezat între Noica (la stânga mea) ºi Vladimir Streinu (la dreapta mea).
Lui Noica am apucat sã-i strâng încheietura mâinii drepte ºi sã-i ºoptesc: „Te iubim, te respectãm, nu te
îngrijora, nimeni nu-i supãrat. (I se citea – iar verbul acesta aducãtor de fericire ºi de ponoase! – în ochi
mâhnirea ºi teama cã ºi-a atras prietenii ºi admiratorii într-o nãpastã.)
În 1970 avem sã fiu alãturi de Noica într-un alt loc de tainã ºi intensã frumuseþe; la Vãratec.
Venea de la Oradea, unde el ºi Alexandru Paleologu întâmpinaserã o pereche de prieteni descinºi din
automobilul care-i adusese tocmai de la Paris.
Au strãbãtut câteºipatru Maramureºul de la un capãt la altul, au poposit îndelung pe valea Izei, a
Viºeului ºi a Marei ºi au ajuns încântaþi la Vãratec, în Neamþ, unde-i aºteptam. Maramureºul îl cucerise
pe Noica. Nu tãcea: „Câtã nobleþe! Ce oameni de ispravã, plini de cuviinþã ºi demnitate! ªi cât de
ospitalieri, de atenþi ºi discreþi, de bine crescuþi!” Ceruse cu dinadinsul dreptul de a dormi pe fân într-o
ºurã, se ospãtase cu toate soiurile de brânzeturi, se desfãtase ascultând un grai curat cu doar puþine
întorsuri dialectale, îl distraserã grozav pãlãriuþele oºenilor. Ce nu-i plãcuse, ce nu-i provocase uimirea
ºi buna dispoziþie!
Dupã ce Alexandru Paleologu ºi perechea parizianã ne-au pãrãsit, Noica a mai zãbovit cu mine
preþ de o sãptãmânã în zilele cãreia mi-a vorbit cu necontenitã bucurie despre Maramureº. Mai târziu,
rãmânerea mea definitivã la Rohia i-a fost de asemenea prilej de mulþumire: intrasem „în ordine”, „în
rânduialã” cum obiºnuia a zice. La Pãltiniº, o ºtiu, Maramureºul ºi Rohia nu au încetat sã-i fie megieºe. I
se întâmpla sã recomande unora ce veneau sã-l vadã, sã-i cearã sfaturi, sã-i exprime afecþiunea lor:
„mergeþi în nobilul Maramureº, mergeþi la Rohia, loc de liniºtire ºi acces la ordine pentru un om care
înainte de a mi se alãtura în clipe cu tâlc rãtãcise îndelung în hãþiºurile neorânduielii”.
Aºa se face cã pentru mine aceste douã nume proprii: Constantin Noica ºi Maramureº sunt
asociate strâns ºi cutez sã cred cã înfãþiºeazã mãrunta parte bunã a sinei mele în devenirea ei întru
nãdãjduita stare de fãpturã nouã.
Rohia, 14 noiembrie 1988

Despãrþirea de Pãrintele Nicolae
În ce priveºte ziua de 30 martie 1989, ziua
trecerii la cele veºnice a Pãrintelui Nicolae pot
sã spun cã într-adevãr am avut acest privilegiu
de a fi martor al ultimelor clipe din aceastã lume
a pãrintelui. S-a întâmpla în rezerva 812, Secþia
cardiologie, a Spitalului Judeþean din Baia
Mare, unde am ajuns în jurul orei 12.30, dupã ce
în prealabil dna Doina Cormoº m-a anunþat cã
pe Pãrintele Nicolae l-a internat în noaptea
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precedentã, cu anghinã pectoralã dureroasã ºi cã
dacã pot sã trec pe la Spital sã aduc o lumânare.
Aºa am fãcut, dar, accesul în Spital fiind
restricþionat, am reuºit sã intru abia dupã ora 12.
Pe pãrintele l-am gãsit cu perfuzie la mâna
stângã, într-o stare de somnolenþã, din care periodic revenea ºi comunica cu cei prezenþi, mai
ales cã de câte ori deschidea ochii Doina Cormoº
îl întreba dacã nu doreºte ceai sau altceva. Pe la

acum au deschis uºa ºi m-au rugat sã-i las sã
atingã ºi ei corpul neînsufleþit a Pãrintelui. Permiþându-le, au trecut pe rând ºi au atins mâinile
Pãrintelui. Corpul neînsufleþit nu a fost dus în
Morga Spitalului, am rãmas lângã dânsul pânã
în jurul orei 22, când a sosit o maºinã din Tg.
Lãpuº, care la dus la Mãnãstirea Rohia.
Înhumarea rãmãºiþelor pãmânteºti ale Pãrintelui Nicolae a avut loc duminicã, 2 aprilie
1989, la Mãnãstirea Rohia. Am însoþit grupul de
bucureºteni sosiþi cu trenul la Baia Mare:
Alexandru Paleologu, Toader Paleologu, Sorin
Dumitrescu, Stelian Tãnase, Viola Vancea,
ªtefan Râmniceanu, Rodion Galeriu, Ioana
Cristescu, Dragoº Aligicã ºi câteva cunoºtinþe
din Baia Mare. În ziua înmormântãrii a apãrut ºi
anunþul – ciuntit – pe care l-am dat la rubrica
Decese a ziarului local Pentru Socialism, anunþ
pe care îl reproduc aºa cum a apãrut:
„În 30 martie ora 17, a încetat din viaþã,
dupã o scurtã ºi grea suferinþã, NICOLAE
STEINHARDT, om de aleasã culturã ºi demnitate. Înmormântarea are loc la Rohia, în deal,
azi, 2 aprilie 1989, ora 13. Familiile Cormoº,
Razmoº, Dunca ºi Botiº” .
De menþionat cã în ziarul central România
liberã, anunþul dat din partea Uniunii Scriitorilor
a apãrut dupã înmormântare, marþi 4 aprilie.
Aceste mici amãnunte aratã cã Securitatea a avut
grijã ca lumea sã nu afle de moartea Pãrintelui,
implicit sã nu participe la înmormântare. Au venit cei care au fost anunþaþi prin alte mijloace.
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ora 14, pãrintele a spus: „Copii, plecaþi, nu vã
mai pierdeþi vremea, cã tot nu aveþi ce sã-mi
faceþi”- atât. Doina Cormoº cât ºi cei doi Pãrinþi
de la Mãnãstirea Rohia – care veniserã înainte ºi
fãcuserã o rugãciune, la solicitarea pãrintelui –
au hotãrât sã plece sã ia masa. Am rãmas astfel
singur cu Pãrintele, înþelegându-ne cu Doina
Cormoº sã facem de veghe în schimburi cât va fi
nevoie, iar pe cei de la mãnãstire sã-i þinem la
curent cu starea pãrintelui. M-am aºezat pe un
scaun lângã geam. Când a deschis ochii pãrintele ºi m-a vãzut stând lângã geam a spus:
„Mai bine stai aici pe pat – arãtându-mi locul cu
mâna dreaptã – ca sã nu rãceºti lângã geam.”
Când m-am aºezat pe pat a mai spus: „Poþi sã mã
þii de mânã.” Apoi stând pe pat, þinându-l de
mânã. Nu dupã mult timp, din starea de somnolenþã liniºtitã a trecut într-o stare cu o respiraþie mai profundã ºi sacadatã. Neliniºtit de
noua stare am lãsat mâna pãrintelui încet pe pat
ºi am plecat sã anunþ medicul de gardã din
secþie. A venit imediat medicul ºi a spus
asistentei: „Adu un ecograf portabil” ºi a
încercat sã-i punã încã o perfuzie la mâna
dreaptã. În acest moment pãrintele a deschis
ochii ºi a spus: „Fetelor, nu vã mai chinuiþi, cã
nu aveþi ce sã-mi faceþi.” Adresându-se apoi mie
a spus: „Florian, aprinde o lumânare dacã ai”.
Am rãspuns: „Da, pãrinte, am lumânare. ªi am
aprins-o imediat, spunând „Liniºtiþi-vã pãrinte,
am aprins lumânarea.” „Acum ia din geantã
Cartea de rugãciuni ºi cautã rugãciunea care se
spune pe patul de moarte” – a spus pãrintele. Am
luat din geantã Cartea de rugãciuni ºi am cãutat
rugãciunea indicatã. „Da, am gãsit rugãciunea,
pãrinte!” – am exclamat fericit. „Acum citeºti-o
cu voce tare” a spus pãrintele. Dupã ce am citit-o
cu voce tare, am exclamat: „Pãrinte, am citit-o!”
„Acum închide cartea ºi pune-o pe noptierã” – a
spus pãrintele. Pentru a face acest dialog posibil,
eu exclamam cu voce tare tot ce fãceam
deoarece pãrintele închidea ochii. Într-o astfel
de stare era ºi când am întrebat doctoriþa, acum
încet, dacã starea pãrintelui este gravã ºi dacã
este cazul sã-i anunþ pe pãrinþii de la Rohia,
plecaþi nu de mult sã ia masa la o persoanã
cunoscutã. Doctoriþa a spus: „Puteþi sã-i anunþaþi, e grav, i-a picat pulsul!” Întors repede de la
telefonul public de pe hol, doctoriþa m-a întâmpinat în uºã spunând: „A murit, nu a mai
reacþionat deloc.” Am rãmas singur lângã corpul
neînsufleþit al pãrintelui în aºteptarea celor de la
Rohia, încercând sã-i aranjez picioarele, mâinile
ºi faþa, cum auzisem cã se procedeazã cu cei
morþi. În acest timp bolnavii din rezerva alãturatã care vãzuserã printr-un geam, toatã scena,
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,, Am învãþat de la el
cã frica este un mare pãcat…”
Interviu cu pr. prof. dr. Mihail Milea

FAMILIA ROMÂNÃ

CENTENAR N. STEINHARDT

Cãlin Emilian CIRA
Cãlin Emilian Cira: Preacucernice pãrinte, în ce context l-aþi cunoscut pe Nicolae
Steinhardt?
Pr. prof. Dr. Mihail Milea: Eram elev la
Seminarul Teologic din Buzãu ºi, în vacanþa
mare a anului 1977, am plecat într-un lung pelerinaj sã vizitez Transilvania ºi în special Maramureºul, unde se aflã ºi mãnãstirea Rohia,
locul de cãlugãrie a lui Nicolae Steinhardt.
Ca elev seminarist mi-am propus ca în
fiecare vacanþã mare sã vizitez câte o regiune a
þãrii noastre. Avem cu adevãrat o frumoasã þarã,
cu lucruri inedite, atrãgãtoare.
Anul 1977 a fost începutul istoriei prieteniei mele cu scriitorul Nicolae Steinhardt. El
abia în 1980, pe 16 august, s-a cãlugãrit ºi a
devenit monahul Nicolae de la Rohia.
M-a fascinat foarte mult chipul lui
Nicolae Steinhardt vãzut la miezul nopþii, când
ajunsesem pe jos, prin pãdure, dupã mai mulþi
kilometri parcurºi, de unul singur prin desiºul
pãdurii. ªansa mea în noaptea aceea a fost: cerul
înstelat ºi luna plinã care mi-au luminat calea
pânã la Mãnãstirea ,,Sfânta Ana” de la Rohia.
Era o liniºte atât de profundã, încât mi se
auzeau ºi gândurile ca niºte ecouri îndepãrtate.
Toþi cãlugãrii ºi pelerinii erau la slujba miezonopticii. Când am intrat în bisericuþa micã, am
auzit o voce puternicã, vie, convingãtoare, atât
de pãtrunsã. Citea un domn la stranã; avea puþinã barbã; nu ºtiam cine este ºi cum îl cheamã.
Avea niºte ochi strãlucitori. Iradia de bucurie cã
pãrinþii din mãnãstire îl lãsaserã sã citeascã din
Ceaslov, slujba de la miezul nopþii.
Abia a doua zi am aflat cum îl chema ºi
cine era de fapt acel bãtrân simpatic, plin de
credinþã: era Nicolae Steinhardt, un scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, un eseist ºi filozof, prieten bun cu filozoful Constantin
Noica, un mare filolog, iubitor de limbi. Vorbea
curent cinci limbi: engleza, franceza, germana,
latina, greaca. Ebraica veche – o stãpânea foarte
bine, cât ºi dialectul idiº.
Era un mare deþinut politic, care a stat

mulþi ani în închisoare fãrã sã fi fãcut vreun rãu
statului român. A fost condamnat la 16 ani de
închisoare pentru simplu fapt cã nu a trãdat niºte
scriitori la Securitate.
Cunoaºteþi bine despre miºcarea literarã
din Bucureºti ,,Rugul aprins” de pe lângã mãnãstirea ,,Antim”. Mulþi scriitori din aceastã
miºcare au ajuns la închisoare, mulþi erau prieteni ºi cu Nicolae Steinhardt.
La interogatoriul securitãþii, întrebat fiind
dacã cunoaºte vreun scriitor din ,,Rugul aprins”,
a negat, cã nu ºtie pe nimeni ºi, în felul acesta, a
ajuns la închisoare ca mulþi alþi scriitori, intelectuali, preoþi ºi oameni simpli, curajoºi, cu
suflet mare.
Nicolae Steinhardt nu a vrut sã colaboreze
cu Securitatea de atunci. Nu a vrut sã se ridice pe
cadavrele altora. Este lucrul cel mai înjositor; sã
torni oamenii nevinovaþi, sã le pui în cârcã lucruri care nu le-au fãcut în viaþã, sã fii ipocrit ºi
linguºitor, sã spui minciuni despre alþii, sã speculezi vorbele ºi gesturile celor de lângã tine.
Nicolae Steinhardt a fost un om curajos, vertical, stãpân pe sine. Nu i-a fost fricã de nimeni.
El avea mereu în minte vorbele tatãlui sãu:
,,Nicule, sã nu fii jidan fricos”. A doua zi dimineaþã m-am întâlnit faþã-n faþã cu el, în trapeza mãnãstirii, adicã sala de mese, dupã ce se
terminase Sfânta Liturghie, la ora nouã. Fiind
bãtrân, în vârstã, deºi nu era cãlugãr, am vrut
sã-i sãrut mâna, dar nu mi-a dat voie; ºi-a tras
repede mâna. Mi-am plecat capul spre el; îl
veneram ca pe o persoanã vârstnicã.
De mic copil m-am ataºat foarte repede de
bãtrâni. În fiecare bãtrân vedeam pe bunicul din
partea tatãlui meu, pe care nu l-am cunoscut.
Participase la al Doilea Rãzboi Mondial ºi murise devreme. În orice bãtrân ºi astãzi parcã-l
vãd pe bunicul meu.
Steinhardt Nicolae m-a întrebat ce e cu
mine, ce gânduri mã îndreaptã spre acele locuri.
Am stat vreo orã de vorbã cu el, dupã ce am
mâncat, ºi apoi m-a invitat la biblioteca mãnãstirii unde lucra în fiecare zi la catalogarea ei.
Stareþii de atunci, Prea Sfinþitul Justinian Chira,
Serafim Man ºi Pãrintele Episcop Justin Si-

Dupã botez în închisorile grele ale comunismului, Nicolae Steinhardt s-a întãrit ºi
mai mult în credinþã.
Botezul l-a fãcut din convingere ºi, în virtutea libertãþii sale, a ales ortodoxia. În închisori
erau oameni ºi de alte religii ºi confesiuni creºtine. Ar fi putut sã devinã catolic sau greco-catolic, protestant sau neoprotestant. Dar, din toate, a ales ortodoxia. A fãcut acest lucru conºtient.
A studiat mult despre religie, despre istoria
creºtinismului, a Bisericii Universale. A studiat
foarte mult istoria poporului român. A rãmas
uimit de credinþa statornicã a poporului nostru,
de vechimea ei, de legãtura acestei credinþe ortodoxe cu Însuºi Mântuitorul Hristos, a Sfântului Apostol Andrei care a venit în sudul României, la Tomis, Constanþa de astãzi, ca sã ne
încreºtineze ortodox pe noi, românii. Ortodoxia
este cea mai veche, curatã ºi deplinã credinþã
apostolicã. Iatã de ce Nicolae Steinhardt a devenit ortodox.
Era aºa de fericit, plângea mereu de bucurie cã s-a nãscut în România, grãdina Maicii
Domnului ºi cã a devenit creºtin din mila lui
Dumnezeu.
Deºi era de origine evreu, a iubit atât de
mult România, acest neam românesc cu care s-a
identificat ºi a scos în relief toate calitãþile ºi
frumuseþile spirituale ºi culturale ale poporului
nostru.
Când asculta imnul statului român, plângea ºi lua poziþie de drepþi în semn de respect.
Faptul cã din evreu a devenit creºtin, nu
l-a mustrat de loc aceastã trecere, schimbare a
religiei. Nu ºi-a fãcut deloc reproºuri cã a trãdat
religia strãmoºilor; ci, dimpotrivã, era bucuros
cã religia creºtinã este împlinirea, desãvârºirea
mozaismului, a religiei din Vechiul Testament.
Noi, creºtinii, suntem altoiþi de Mântuitorul Hristos pe rãdãcina Vechiului Testament.
În Predica de pe Munte (Matei 5,6,7) Iisus
ne spune cã ,,nu am venit sã stric Legea (adicã
Vechiul Testament) sã o desfiinþez, ºi doar sã o
împlinesc”.
Credinþa creºtinã, ortodoxia a fost sensul
vieþii lui, bucuria ºi liniºtea sufleteascã.
Toatã religia evreilor a vorbit despre Mesia,
adicã despre Hristos.
Toþi profeþii Vechiului Testament L-au
vestit lumii pe Mântuitorul Hristos ºi cu toþii
L-au aºteptat.
La fel ºi Nicolae Steinhardt, a aºteptat
mult acest moment unic ºi sfânt, de întâlnire cu
Mesia, cu Iisus Hristos, în Taina Botezului
creºtin ortodox.
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gheteanu, erau mari iubitori de cãrþi: achiziþionau, cumpãrau ºi primeau prin donaþii tot
felul de cãrþi, cu miile. Toate acestea trebuiau
inventariate, fiºate ºi aranjate pe domenii. Era o
muncã migãloasã. M-am oferit sã-l ajut ºi, cu
binecuvântarea pãrintelui Serafim Man, mi s-a dat
aceastã ascultare sã lucrez la biblioteca mãnãstirii.
Din acel an, în fiecare varã, mergeam, ca
elev seminarist, ºi apoi ca student, pânã în 1984,
sã lucrez cu plãcere la catalogarea bibliotecii.
Anii 1977-1984 au fost cei mai frumoºi din viaþa
mea. Eram tânãr, cu multe întrebãri, frãmântãri,
cãutãri în viaþã. Dumnezeu mi l-a scos în cale pe
Nicolae Steinhardt tocmai în momentul în care
aveam mare nevoie de cineva care sã-mi desluºeascã sensul vieþii. Lui Nicolae Steinhardt îi
datorez dragostea mea faþã de culturã, curajul ºi
perseverenþa în lucrare.
A vorbi despre Nicolae Steinhardt este un
subiect inepuizabil. Îl am mereu în inimã, cunosc multe despre el, am fost foarte apropiat
sufleteºte de el. În acest interval de timp de 30
de ani nu am scris nicio carte despre el, nu am
dat nici un interviu. L-am considerat o mare
comoarã tainicã a mea, pe care nu am vrut sã o
înstrãinez din inima mea.
Cãlin Emilian Cira: Aþi fost apropiat de
pãrintele Nicolae. Cu siguranþã pãstraþi printre
amintirile dumneavoastrã anumite momente
memorabile petrecute alãturi de dânsul. Vã rog
sã ne împãrtãºiþi câteva dintre acestea.
Pr. prof. dr Mihail Milea: Din întâlnirile
mele cu Steinhardt am învãþat foarte mult. Þinea
lecþii în aer liber în faþa ,,Casei Poetului” cât ºi
într-o minunatã poianã numitã ,,Lighet”, care se
traduce ,,lumina”. Ne impresiona pe toþi profunzimea ºi diversitatea cunoºtinþelor pe care le
avea în toate domeniile. Mi-a insuflat dragostea
de studiu, de culturã, de artã. Am învãþat de la el
cã frica este un mare pãcat, cã în viaþã trebuie sã
fii curajos ºi sã te jertfeºti mereu, sã-l trãieºti pe
Hristos în adâncul adâncul inimii ºi sã fii solidar
cu durerile, dar ºi cu bucuriile oamenilor. Atât
de mare a fost apropierea mea sufleteascã faþã de
Nicolae Steinhardt, încât mi-a încredinþat manuscrisul cãrþii Jurnalul fericirii, în anul 1983.
L-am þinut ascuns pânã în 1990, când l-am predat poetului Ioan Alexandru ºi scriitorului Mihai Rãdulescu ca sã-l publice. Jurnalul fericirii
mi-a schimbat foarte mult viaþa.
Critic literar de renume, monahul Nicolae
Steinhardt s-a identificat cu Hristos ºi era pãtruns de Evanghelia Mântuitorului pe care a
mãrturisit-o prin scris, prin vorbire ºi mai ales
prin fapte.
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Cãlin Emilian Cira: Pãrintele Steinhardt
era urmãrit de Securitate. De asemenea ºi dumneavoastrã aþi fost supravegheat: „Contacte
mai strânse a realizat cu studentul teolog Mihail
Milea de care îl leagã interese reciproce, Steinhardt Nicolae dându-i lecþii de limba englezã,
iar Mihail Milea îl ajutã la unele lucrãri literare
sau amenajarea bibliotecii de la Rohia” (conform Notã de analizã în DUI „Scriitorul” privind pe Steinhardt Nicu Aurel publicat în
volumul „Nicu Steinhardt în dosarele Securitãþii”). Cum aþi perceput prezenþa Securitãþii în
relaþia cu pãrintele?
Pr. prof dr. Mihail Milea: Am avut ocazia sã cãlãtoresc de foarte de multe ori împreunã
fie la Baia Mare, la Cluj, Buzãu ºi în Bucureºti la
garsoniera dumnealui pe lângã biserica ruseascã. Mã leagã o amintire interesantã ca student;
l-am vizitat într-o zi acasã la el în garsonierã,
unde mergeam ca la mine acasã. Bat la uºã
puþin, deschid sã intru ºi-l vãd cu cineva stând
într-o discuþie aprinsã. Cum mã vede, uimit se
ridicã, repede ºi cu o voce gravã îmi spune:
bãiatule ai greºit adresa, urcã la etaj. Pe moment
n-am priceput nimic, m-am retras, am urcat puþin la urmãtorul etaj apoi am coborât foarte mirat ºi
întristat de ce Avva Nicolae (aºa-i plãcea sã-i spun)
nu m-a primit, având o faþã tare crispatã. În acele
momente am zis în mintea mea de tânãr cã bãtrânul
ºi-a pierdut memoria ºi nu mã mai cunoaºte.
A doua zi, dupã cursuri, mã duc din nou la
el, era singur de data aceasta. L-am salutat cuviincios, m-a primit cu mare bucurie, de fiecare
datã era foarte ospitalier, oferindu-mi cafea cu
bomboane ºi un pahar de apã rece. În primul
rând ºi-a cerut scuze pentru refuzul categoric de
a mã primi în casa lui cu o zi înainte. Tocmai
atunci era la el un securist (cu grad de maior)
care-l ancheta ºi a vrut sã mã menajeze, ca sã nu
cad în gura lupului securist. Atunci am înþeles pe
deplin gestul lui.
Datoritã prieteniei mele de suflet cu N.
Steinhardt am fost foarte monitorizat de Securitate atât ca elev, student ºi apoi ca profesor
ºi preot la Seminarul Teologic din Buzãu.
Securitatea avea foarte mulþi informatori,
chiar dintre elevii mei de la ºcoalã. Unii dintre ei
erau sinceri cu mine uneori ºi-mi spuneau tainic
cã erau chemaþi la Securitate sã spunã totul
despre mine ºi dacã le vorbesc despre activitatea
evreului Nicolae Steinhardt la cursuri.
Am fost respins de douã ori la doctorat,
deºi lucrarea avea notã de admitere, pe motivul
prieteniei mele cu monahul Nicolae Steinhardt
pe care mult l-am iubit ca pe un bunic.
Într-o zi, l-am invitat la Facultatea de Teo-
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logie din Bucureºti sã ne þinã o prelegere despre
culturã ºi cult. Ne-a vorbit cu mult patos în
cadrul cenaclului pe care l-am iniþiat fãrã sã mã
gândesc la consecinþe.
A doua zi am vrut sã plec sã-l însoþesc cu
avionul la Baia Mare ºi apoi la mãnãstirea Rohia
cãci era bolnav; dar Securitatea, prin conducerea facultãþii de atunci, mi-a interzis categoric
sã pãrãsesc facultatea, cã voi fi exmatriculat.
Atunci am gãsit salvarea la tatãl meu pe
care l-am chemat sã-l însoþeascã în locul meu.
Prietenia mea cu Steinhardt Nicolae a fost
o mare binecuvântare: mã leagã multe amintiri
frumoase, pe care încã nu le-am scris.
În prezent lucrez la o carte: Oamenii mari
pe care i-am cunoscut. Printre ei este ºi acest
mare monah cãrturar. Atunci voi scoate la ivealã
mai multe amãnunte despre domnia sa.
Cãlin Emilian Cira: În martie 1989 pãrintele Nicolae a trecut la cele veºnice. Ce ºtiþi
despre acest moment?
Pr. prof. dr. Mihail Milea: Am fost la
înmormântarea pãrintelui Steinhardt. Am slujit ca
preot ºi chiar am avut cinstea sã-i duc sicriul pe
umeri alãturi de toþi vieþuitorii mãnãstirii Rohia.
A avut o înmormântare impresionantã. În
primul rând, conþinutul slujbei în sine, pentru un
cãlugãr, este miºcãtoare ºi apoi, în al doilea
rând, numãrul mare de credincioºi care veniserã.
Printre mulþimea de credincioºi erau zeci
de securiºti pe care-i recunoºteam dupã tunsoare
ºi dupã privirile atente, care tot timpul se învârteau în toate pãrþile. Pentru Securitate, Steinhardt Nicolae prezenta un mare pericol ºi trebuia bine monitorizat.
Am vrut sã þin ºi eu o predicã de suflet necrolog la înmormântarea lui, dar arhiepiscopul Justinian Chira, care a condus slujba, mi-a
spus cã nu se poate deloc, cã acestea sunt instrucþiunile sã vorbeascã doar sfinþia Sa.
Cãlin Emilian Cira: Ce alte gânduri sau
amintiri aþi dori sã ne mai împãrtãºiþi despre
Nicolae Steinhardt?
Pr. prof. dr. Mihail Milea: A scrie ºi a
vorbi despre Nicolae Steinhardt, monahul de la
Rohia, este un subiect inepuizabil. Îl consider ca
un sfânt. Lucrez la slujba Acatistului în cinstea lui.
Anul acesta, în memoria lui, cu ajutorul
bunului Dumnezeu, am ridicat un Campus pentru
picturã ºi sculpturã în satul meu natal, Câmpeni
judeþul Buzãu, unde adeseori a dormit ºi unde timp
de 7 ani am avut îngropat manuscrisul Jurnalul
fericirii. În vara aceasta vrem sã inaugurãm
aceastã tabãrã de picturã ºi sculpturã ºi sã dezvelim un bust cu Nicolae Steinhardt.
MARE ESTE DUMNEZEU!
22 februarie 2012
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,,Avea o manierã foarte copilãroasã
ºi în acelaºi timp curatã de a se bucura”
Interviu cu Maria Peicin
„Pãrinte, ce sã vã pregãtesc pentru
amiazã?”
„Pãi, dacã se poate, ºi dacã nu deranjez (cã
mereu se scuza), puþin griº sau orez.”
„Bine.”
Se apropie ora prânzului. Pregãtesc… dar
trebuie sã-l întreb:
„Pãrinte, da pot sã pun puþin unt?”
„Doamne fereºte!”
„Dar puþin ulei?”
„Doamne fereºte!”
„Da, pãrinte, ce mâncare e asta, cã nici
porcii nu o mãnâncã?!”
„Pãi, de aia, Maria, o mãnânc eu, cã nu-s
porc, dragã.”
ªi multe sunt amintirile cu pãrintele Nicolae.
Discuþiile noastre, chiar când nu erau contradictorii, erau temperamentale ºi cu foarte
multã sinceritate spun cã eu, faþã de o asemenea
somitate, eram chiar nerespectuoasã. Adicã îmi
spuneam punctul de vedere cu îndrãznealã, cu
convingere ºi culmea cã asta nu-l supãra. ªi
atunci am zis:
„Pãrinte, dar dumneavoastrã sunteþi un
ipocrit.”
„Vai de mine! Nimeni nu mi-a zis asta
pânã acum.”
„Pãi, de ce mã aprobaþi când eu spun niºte
minuni ºi dumneavoastrã sunteþi un înþelept…”
„Ei, Maria, înþelept… Doamne, când m-am
dus la cãlugãrie ziceam «pe dracu». Da acum nu
mai zic, cã un pãrinte de acolo mi-a zis: «Ducã-se pe pustiu! Nu mai spuneþi aºa.» «Da, cum
sã spun?» «Gãsiþi dumneavoastrã o formulã.»
«ªi atunci am zis: Mãi sã fie! Mãi sã fie!»”
Cãlin Emilian Cira: Securitatea se afla
permanent pe urmele pãrintelui. V-a vorbit N.
Steinhardt despre acest aspect al vieþii sale?
Maria Peicin: Da. Securitatea se afla permanent pe urmele pãrintelui. Nu ne-a vorbit
prea mult despre acest aspect, dar ºtiam noi indirect, pentru cã Securitatea era prezentã de luni
de zile printr-o maºinã care stãtea non-stop ºi
urmãrea pe fiul doamnei Cornea, care stã pe
strada alãturatã. ªi zi ºi noapte sta în faþa blo-
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Cãlin Emilian Cira: În scrisoarea adresatã lui Virgil Bulat ºi trimisã de la mãnãstirea
Rohia la 24.03.89 N. Steinhardt îl roagã:
„Aminteºte-mã urmãtorilor… Ailincãi, Virgil
Ciomoº, soþii Peicin…”. Cum a avut loc prima
întâlnire cu N. Steinhardt?
Maria Peicin: Dupã venirea noastrã
dintr-un turneu în Europa, ca turiºti, în care
vãzuserãm mai multe þãri printre care Franþa,
Spania, Austria, Belgia, Olanda… Aºadar prima
întâlnire a avut loc într-o dimineaþã, dupã douã
sãptãmâni de la întoarcerea noastrã din Europa,
în biblioteca aranjatã ºi pusã la punct de pãrintele
Nicolae Steinhardt, la Rohia.
Cãlin Emilian Cira: Pãrintele Nicolae
era un om cu vocaþia prieteniei dupã cum reiese
ºi din scrisoarea menþionatã mai sus. Când venea pe la Cluj vã trecea pragul casei?
Maria Peicin: Da, într-adevãr, pãrintele
Nicolae era un om cu o puternicã vocaþie a
prieteniei iar când venea la Cluj nu numai cã ne
trecea pragul casei, dar majoritatea timpului era
oaspetele nostru.
Cãlin Emilian Cira: Ce amintiri aveþi
despre aceste vizite?
Maria Peicin: Amintirea cea mai frumoasã, ca un compliment – ironicã ºi în acelaºi timp
comicã – este: ,,Dragii mei Ioan ºi Maria, sunteþi
niºte gazde minunate, dar cred cã tu, Ioane –
procurorul ºef al Clujului – ºi tu, Maria, avocat,
amândoi membri de partid, nu sunteþi normali la
cap sã primiþi pe un Steinhardt de-ãsta care este
urmãrit… cã doar sunteþi juriºti ºi ºtiþi ce
înseamnã…”
Cãlin Emilian Cira: L-aþi mai cãutat la
mãnãstirea Rohia?
Maria Peicin: Da, l-am cãutat, dar era
prea târziu. L-am gãsit la înmormântarea sa.
Cãlin Emilian Cira: Ce amintiri aveþi legate de întâlnirile cu pãrintele Nicolae?
Maria Peicin: O sumedenie. Multe, benefice,
sfinte, iubitoare ºi nu mai am cuvinte sã vã spun.
Prima întâmplare. Dimineaþa dupã micul
dejun, întreb:
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cului nostru. Iar noi ºtiam lucrul ãsta. Culmea…
Nu ne-a fost teamã nici o clipã, cu toatã situaþia
profesionalã. Am început sã conºtientizãm dupã
Revoluþie. Atunci ne-a apucat frica… culmea
culmilor!
Nici o clipã n-am avut nici cel mai mic
sentiment de fricã, de apãsare. Totul a fost ceva
absolut natural ºi foarte benefic pentru noi,
deoarece era o minune prezenþa dânsului aici, o
binecuvântare, o enciclopedie, o lume de culturã. Ne-a marcat pe toatã viaþa.
Cãlin Emilian Cira: În luna martie a
anului 1989 pãrintele Steinhardt a trecut la cele
veºnice. A fost înmormântat la mãnãstirea Rohia. Ce ne puteþi relata despre acest eveniment?
Maria Peicin: Despre evenimentul privind înmormântarea pãrintelui Steinhardt vã pot
spune urmãtoarele: Lume multã, foarte multã.
Noi am ajuns mai târziu, pentru cã plecasem cu
medicul sãu personal Fãnicã Popescu de la Medicalã III, care avusese ceva examene cu studenþii ºi am ajuns mai târziu. Când soþul meu ºi
profesorul au vrut sã depunã coroana a venit un
þãran ºi a zis: ,,Nu, domnilor. Nu o puneþi acolo,
cã asta-i coroana lui Pãunescu Adrian. Nu, nu.
Puneþi-o mai încolo” Un þãran… Cine ar fi crezut cã a auzit de Adrian Pãunescu? ªi la înmormântare erau destul de mulþi securiºti care erau
indecenþi pentru cã fotografiau aºa, fãrã jenã,
fãrã ruºine. ªi atunci am vrut ºi eu sã fac pe
Greta Garbo ºi m-am aºezat mai aºa… ªi mi s-a
spus: ,,Vrei sã fii în prim planul Securitãþii?” Zic:
,,Sunt de mult, dragã, în prim planul Securitãþii, ca
avocatã, prin procesele pe care le-am avut.”
N-am avut nici o consecinþã. Ba pot sã
spun cã unii dintre securiºtii mai citiþi, mai cultivaþi, auziserã ºi aveau cunoºtinþã despre el.
A fost ceva extraordinar toatã înmormântarea, cu þãranii aceia maramureºeni îmbrãcaþi
frumos cu pantalonii aceia albi ºi cu surtucele
acelea. ªi toatã lumea era afectatã ºi în special
þãranii din jur pentru cã-l cunoscuserã mai bine
ca alþii, pentru cã i-au ascultat predicile ºi poveþele. A fost înãlþãtor ºi trist. A plecat cineva
mare. Dumnezeu sã-l odihneascã!
Cãlin Emilian Cira: Ce alte gânduri sau
amintiri aþi dori sa ne mai spuneþi despre N.
Steinhardt în finalul dialogului nostru?
Maria Peicin: Îþi spun sincer, nu-s prea
evlavioasã, dar la fiecare rugã a mea de searã,
dupã ce-i pomenesc pe ai mei plecaþi la Domnul.
îl rog pe Dumnezeu sã-l ierte de pãcate. Nu ºtiu
de ce, avea o mare suferinþã pentru viaþa viitoare, pentru iertarea pãcatelor. Îi zic: ,,Da, crime n-aþi fãcut. Ce Dumnezeu aþi fãcut?” ,,ªtiu
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eu bine. Nimeni nu ºtie.” Cred cã era conºtient
de pãcat, de gravitatea pãcatului. De aceea cred
cã a ºi dus aceastã viaþã.
Veºnic îi era frig din cauza circulaþiei deficitare. Îi era frig ºi vara dar mai ales iarna. Aþi
fost la Rohia. ªtiþi. Vã daþi seama cã iarna, pe
gheþuº, pe frig, el bãtea clopotele. ªtiþi povestea
cu clopotul?... El tot a bãtut clopotele iar cãlugãrilor mai tineri li s-a fãcut milã ºi au zis: ,,Ãsta
o sã se prãpãdeascã acolo”. Pentru cã este o
distanþã considerabilã de la mãnãstire la clopotniþã. ªi nu l-au mai lãsat sã batã clopotele.
Atunci era stareþ la mãnãstirea Rohia pãrintele
Serafim. ªi într-o dimineaþã se duce la dânsul
ºi-i spune: ,,Pãrinte stareþ, cu ce am pãcãtuit de
nu mi se mai lasã sã bat clopotele?” Zice: ,,Nu
ºtiu. Sã mã interesez.” Se intereseazã ºi aflã
bunãvoinþa cãlugãrilor, cã e frig, cã e subþirel, cã
n-are echilibru, cã þine posturi foarte puternice,
cã e slãbit ºi suferind. ªi atunci i-a zis: ,,De
dragoste nu te mai lasã sã baþi clopotele. Din
dragoste, cã le e fricã pentru viaþa dumitale.”
Zice: ,,Mulþumesc frumos. Le mulþumesc ºi lor
dar sã mã lase sã bat clopotele.” ªi pãrintele
Serafim – cã de la dânsul ºtiu asta – i-a zis ,,S-au
îngrijit de viaþa ta.” ,,Da, lãsaþi pãrinte stareþ, cã
mã grijesc de viaþa mea.” Aºa, cu puþin tupeu.
ªi era foarte iubit pentru cã era foarte
umil. Nu refuza nimic. Nici o muncã, ofensatoare oarecum pentru el, care a venit dintr-un
alt mediu, cu cãlãtorii ºi studii la Paris, Londra ºi
altele, cu educaþia pe care a avut-o ºi cu rãsfãþul
pe care l-a avut. Fãcea orice. Dar ce m-a impresionat pe mine a fost cã pãrintele stareþ al
mãnãstirii Rohiþa, Vasile Filip (pe atunci cãlugãr al Rohiei), a fost un fel de ajutor al dânsului
fiindu-i foarte apropiat… Îi aducea lemne, îi
fãcea focul. ªi odatã este un moment important
la Bucureºti, un eveniment literar. ªi era decembrie ºi vroia sã se ducã. Problema nu era
cum ajungea de la Baia Mare la Bucureºti ci
cum ajungea pânã la Baia Mare, cã era gheþuº.
ªi pãrintele stareþ îi spune cã-i greu ºi periculos.
Nu. ªi vine pãrintele Vasile, actualul stareþ al
mãnãstirii Rohiþa ºi-i zice: ,,Facem o sanie, vã
leg bine, vã îmbrac bine ºi ne pornim jos, pânã
luãm autobuzul de la Târgu-Lãpuº care ne duce
la Baia Mare. Drumul a fost – îmi spunea pãrintele Vasile – o încântare. L-am legat bine.
Fugea sania pe alunecuºul ãla ºi pãrintele
Nicolae bãtea din palme ºi zicea: «Di, di, di
cãluþul meu! Di, di, di!». Toþi sãtenii care erau
pe drum se uitau ºi-ºi fãceau cruce cã era cunoscut.”
Avea o manierã foarte copilãroasã ºi în
acelaºi timp curatã de a se bucura. ªi se bucura
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pentru orice. Îmi spunea : ,,ªi-acum vin douã
felioare de pesmet ! Vai, vai, ce bunãtate!” Era
minunat.
Sunt foarte multe amintiri. Sunt profund
pline de iubire, de admiraþie, de respect, sentimente frumoase ºi mai ales cã a reuºit fãrã eforturi, fãrã tendinþe sã ne marcheze viaþa ºi soþului
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meu ºi mie. Nu ºtiu la care mai mult, lui sau mie,
dar ne-a marcat pe toatã viaþa. De aceea nu pot
sã concep nici un an în care sã nu mã duc la
mormântul dânsului. ªi mã duc cu o zi înainte,
când nu-i nimeni, sã fac acolo o rugãciune iar
apoi mã duc ca toatã lumea…
Cluj-Napoca, 20 august 2011

Nicolae Steinhardt era un om frumos prin bunãtatea, inteligenþa ºi prin credinþa pe care ºi-o
asumase integral. Un veritabil creºtin care a înþeles cã suferinþa îl poate duce mai aproape de Dumnezeu
ºi deci de adevãr... S-a purtat demn în puºcãrie ºi n-a semnat pactul cu diavolul. S-a putut, dar, ºi aºa.
Infernul nu l-a înfrânt moralmente. Trecând prin infernul detenþiei, el a ieºit întãrit... Un personaj
memorabil pentru lumea româneascã.

Sorina BULAT

D

espre omul de culturã, scriitorul de
excepþie sau monahul de la Rohia –
N. Steinhardt – s-au scris ºi se vor
mai scrie tomuri întregi. Las aceastã treabã în
seama celor în mãsurã sã o facã.
Eu mã voi încumeta sã scriu în special
despre omul deosebit ºi prietenul de suflet care
ne-a fost Nicu, pe care l-am cunoscut la noi
acasã prin intermediul soþului meu, Virgil Bulat.
Legãtura ºi afinitatea dintre cei doi este binecunoscutã, de lungã duratã ºi profeticã. Aceasta
a început pe un pat de spital în închisoarea de la
Gherla. Încã de pe atunci N. Steinhardt descoperea în tânãrul grav bolnav ,,cu ochi de veveriþã ce ºtie necrezut de multe lucruri, unele ce
þin de rubrica enciclopedicã, un viitor intelectual
pasionat de existenþialism.” (Jurnalul Fericirii,
N. Steinhardt)
Pe cei doi îi lega atunci suferinþa, boala,
preocupãrile intelectuale, setea de cunoaºtere
dar mai ales rezistenþa faþã de un regim totalitar
ºi inuman, precum ºi dorinþa aproape supraomeneascã de a rezista, de a nu ceda în faþa celor
ce depuneau acelaºi efort pentru a-i supune ºi
înfrânge.
La câþiva ani dupã eliberare, destinele
celor doi camarazi de suferinþã s-au intersectat
din nou, de data aceasta pe alt plan ºi pe poziþii

cu totul neaºteptate. Tânãrul cu ochi ageri, însetat de cunoaºtere, cu o memorie enciclopedicã
avea sã-ºi dea verdictul asupra operei lui N.
Steinhardt ºi mai ales urma sã-ºi asume riscul
publicãrii ei, în calitate de redactor al Editurii
Dacia din Cluj-Napoca.
Iatã-i pe cei doi din nou pe aceeaºi baricadã. Au pornit încã odatã pe acelaºi drum:
acela al rezistenþei prin culturã faþã de acelaºi
regim totalitar.
Aceastã întâlnire profeticã s-a îmbogãþit
în urmãtorii ani cu o prietenie ºi afecþiune
nestrãmutatã pânã la dispariþia lui Nicu Steinhardt în primãvara anului 1989. Dar respectul ºi
amintirea caldã ºi plinã de pioºenie a durat ºi
dupã moartea lui Nicu prin numeroasele emisiuni radio sau TV, ori articolele de presã ºi mai
ales în cadrul „Fundaþiei Steinhardt” constituitã
imediat dupã dispariþia lui Nicu (din aceastã
fundaþie a fãcut parte ºi soþul meu). Membrii
acesteia – (majoritatea din imediata apropiere a
lui Nicu) – personalitãþi remarcabile ale vieþii
culturale ºi spirituale româneºti au depus eforturi deosebite pentru tipãrirea sau retipãrirea
operei lui N. Steinhardt, încercând sã scoatã la
luminã noi date ori amãnunte despre viaþa ºi
personalitatea bunului ºi inegalabilului nostru
prieten.
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Un PRIETEN care ne-a binecuvântat
ºi îmbogãþit viaþa
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Eugen Simion. Nicolae Steinhardt în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, pp. 204-205.
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Întâlnirea mea cu Nicu a fost una memorabilã ºi plinã de emoþie. Dar în stilul lui
caracteristic, sincer ºi direct, a pus lucrurile la
punct din primul moment: ,,Mie sã-mi spui
Nicu, iar tu eºti Sorina”. A fost greu la început
dar dupã o jumãtate de orã în care am discutat de
toate, aveam impresia cã ne cunoaºtem de o
viaþã. Pentru Nicu era un mod firesc de a se
comporta, pentru mine puþin mai ciudat þinând
cont de timiditatea mea cât ºi de diferenþa de
vârstã. Am fost desigur ajutatã ºi de firea expansivã a lui Virgil care ºtia sã-ºi apropie oamenii ºi sã-i iubeascã necondiþionat.
De-a lungul anilor întâlnirile noastre au
devenit o adevãrata sãrbãtoare oriunde aveau
loc, cele mai multe la noi acasã, la Cluj (cel
puþin de douã ori pe an, ºi mai des uneori) dar ºi
la Bucureºti, ori Rohia când Nicu se bucura ca
un copil sã ne vadã ºi sã stãm împreunã. Avea o
privire caldã, luminoasã, jucãuºã ºi spunea
într-una: „M-aþi fãcut fericit, copiii mei”.
Nicu avea un farmec rar întâlnit ºi mã
fascinau discuþiile interminabile cu Virgil despre literaturã, filosofie, existenþialism, autori,
cãrþi sau filme. Era un mare iubitor de filme ºi
muzicã. Reuºea sã vadã toate filmele mari ce
apãreau ºi în care descoperea nenumãrate ºi
subtile semnificaþii ºi simboluri.
Au rãmas de neuitat dezbaterile purtate cu
Virgil pe marginea unor cãrþi, a unui eseu sau
autor ºi care se încheiau foarte adesea cu „we
agree to disagree”.
Pline de cãldurã ºi umor erau ºi scenele
domestice în care Nicu devenea un rãsfãþat al
nostru. Îi respectam cu sfinþenie tabieturile, orele de rugãciune ºi regimul alimentar, extrem de
sãrac: supã de legume, orez fiert, ceai ºi pâine

prãjitã. Dar eu ºi Virgil reuºeam sã-l mai pãcãlim, când în supã mai fierbeam un piept de pui
pentru a o face mai consistentã.
O altã încãlcare a dietei era sã ciocnim un
pahar din viºinata pe care Nicu ne-o aducea
uneori de la Bucureºti, fãcutã în casã de coana
Domnica, menajera lui care avea ºi grija garsonierei din Bucureºti.
Cu multã duioºie îmi amintesc un alt gest
cavaleresc al lui Nicu. Când venea de la Bucureºti îmi aducea un pachet elegant ambalat, cu
bomboane de ciocolatã de foarte bunã calitate (o
raritate înainte de ’89) de la cofetãria Capºa.
Toate întâlnirile noastre erau pline de seninãtate ºi liniºte. Nicu ºtia sã se bucure de
lucruri mãrunte, aparent banale din care el extrãgea partea frumoasã ºi ineditã. Bucuria i se
putea citi în privirea luminoasã, expresivã ºi
agerã. Aceastã seninãtate nu putea veni decât
din interiorul sufletului lui. M-am întrebat adesea de unde atâta bucurie pe care aº îndrãzni sã o
numesc fericire? Cred cã era fericirea datã de
credinþa lui nestrãmutatã în Dumnezeu ºi de
relaþia specialã pe care o stabilise între el ºi
Dumnezeu. Aceastã tãrie a credinþei l-a ajutat ºi
salvat în anii cumpliþi petrecuþi în închisorile
comuniste dar ºi în cei de dupã, când a gãsit
calea împãcãrii cu o lume ce îi furase tinereþea ºi
îi zdruncinase sãnãtatea, o lume în ale cãrei
valori mai credea cu tãrie – acelea ale Binelui,
Frumosului ºi Adevãrului. Înzestrat cu o inteligenþã sclipitoare, îmbogãþit cu o culturã remarcabilã ºi binecuvântat cu credinþa în
Dumnezeu – toate au devenit atuurile ce îi puteau induce starea de fericire. Întâlnind un asemenea om, nu pot sã nu mã simt onoratã ºi
binecuvântatã de prietenia lui.

Nu ºtiu dacã atunci sau mai târziu am realizat cã o personalitate marcatã de o
asemenea altitudine intelectualã poate contamina benefic locul ºi oamenii cu prezenþa ei,
cã rãspândeºte în preajmã un fel de câmp magnetic care-i atinge ºi influenþeazã pe cei din
raza ei de existenþã. ... Hotãrât lucru, N. Steinhardt dispunea de aceastã forþã. Lãsa
în urma sa, în suflet ºi în minte, sau în aer, dupã o conversaþie, dupã un schimb de idei,
un fel de bucurie, o împlinire spiritualã identicã fericirii. O anumitã lungime de undã a
comunicãrii, odatã atinsã, te fãcea sã realizezi aceastã stare.
Terezia Filip. Portret fugar
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 139.
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„Iatã un israelitean
în care nu este vicleºug”1

asculta pe credincioºii care veneau sã-i spunã
problemele, necazurile ºi bucuriile, iar credincioºii primeau de la pãrintele Nicolae învãþãturi
ºi îndrumãri ca din partea unui foarte mare duhovnic. Iatã aspectele care sunt mai puþin cunoscute ºi care trebuie sã fie apreciate ºi valorificate.
Sigur cã, repet încã o datã, aþi fost foarte
inspiraþi cã aþi dat acest film. Acesta a fost un argument cã aceastã comemorare nu este un moment creat de noi, artificial, ci pur ºi simplu este
o manifestare fireascã a unui om care a fost
înzestrat de Dumnezeu sã prindã rãdãcini adânci
în sufletele oamenilor. Când Nicolae Steinhardt
citea psalmii – aceasta era plãcerea lui, sã citeascã psalmii de la utrenie sau de la vecernie –
erau atât de frumos ºi de pãtrunzãtor citiþi încât
credincioºilor din bisericã li se pãrea cã îl aud
chiar pe Moise. El, evreu fiind, trãia în profunzime ºi în intensitate textele sacre, înnobilate
prin harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.
Dar, în acelaºi timp, la Rohia a mai învãþat
ceva ºi anume: ca mãrturisitor public al lui Iisus
Hristos, prin cuvânt. A fost un vorbitor aºa de
bun, încât rãmâneau uluiþi creºtinii când îl ascultau. De asemenea ºi predicile lui erau total
inedite. Volumul Dãruind vei dobândi, pe care
l-am tipãrit noi, este autentic. Pe urmã a mai
intervenit pãrintele Pintea, el a mai pus câte ceva
ºi de la el, câteva impresii. Însã autenticã este
cartea pe care am tipãrit-o noi, la Iaºi2. Aceastã
carte pãrintele Pintea a mai completat-o, a mai
îmbogãþit-o. A noastrã are calitatea cã este autenticã. Aceastã carte poate sã fie un model
pentru lucrarea de vestitor al cuvântului lui
Dumnezeu în zilele noastre, în mileniul trei.
Cartea aceasta este unicã, extrem de originalã. Îl

Cuvântul ÎPS Justinian, Arhiepiscopul Maramureºului ºi Sãtmarului la Simpozionul „N. Steinhardt” Mãnãstirea
Rohia - 2009, la comemorarea a 20 de ani de la moartea lui N. Steinhardt.
2 N. Steinhardt. Dãruind vei dobîndi. Cuvinte de credinþã. Ediþie îngrijitã, note, studiu introductiv ºi referinþe
critice de ªtefan Iloaie; Repere biobibliografice de Virgil Bulat; Indici de Macarie Motogna.Volumul conþine un
CD audio cu Predica la Duminica Ortodoxiei. Iaºi, Polirom în coeditare cu Manastirea „Sfânta Ana” Rohia, 2008,
592 p.
1
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Domnule ministru, Preasfinþia Voastrã,
iubiþi fraþi!
Ziua aceasta este o zi foarte însemnatã, la
douã decenii de când Nicolae Steinhardt ºi-a
fãcut bagajul ºi a plecat din aceastã lume. La
aceastã aniversare probabil ar trebui ca eu sã
evoc câteva momente din timpul înmormântãrii
lui Nicolae Steinhardt, pentru cã celelalte sunt
prea multe pe care aº putea sã le spun eu despre
Nicolae Steinhardt. Mãnãstirea Rohia a fost
pentru el o salvare. Cred cã dacã el nu venea în
contact cu mãnãstirea Rohia, soarta lui era alta,
era foarte minorã. A fost foarte inspiratã mãnãstirea ºi pãrinþii de aici care ne-au prezentat de
la început acest film. Acest film este suficient ca
sã ne facem o imagine despre ceea ce vrem noi
sã spunem, despre ceea ce vrem noi sã pãstrãm,
despre Nicolae Steinhardt.
Într-o zi de aprilie foarte ploioasã, foarte
rece, într-o zi în care ºtia toatã lumea cã vor fi
mai mulþi securiºti decât creºtini, cu toate acestea, aþi vãzut ce frumoasã mulþime, ce grup frumos de oameni au participat la înmormântarea
lui Nicolae Steinhardt. Deci, din aceasta, mai
trebuie sã tragem concluzia cât era el de cunoscut în zonã, de apreciat ºi de iubit. El era
apreciat de intelectualitate pentru cã era un intelectual de înaltã clasã. Asta este ceea ce îl caracterizeazã pe Nicolae Steinhardt: un intelectual
de înaltã clasã. Iar de credincioºi era foarte iubit
ºi apreciat pentru cã era un om care era privit
aproape ca un sfânt. Un evreu încreºtinat era
pentru populaþia din zonã un lucru cu totul ieºit
din comun. El nu era duhovnic pentru cã era
doar monah, dar era pus de cãtre Prea Sfinþitul
Justin, care era stareþul mânãstirii, sã stea de
vorbã cu pelerinii la birou. Nicolae Steinhardt îi
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poartã pe credincios prin toate culturile, prin
toate confesiunile, dar nu se abate niciodatã de
la Ortodoxie. Vorbeºte despre marii teologi catolici, protestanþi ºi budiºti, dar, repet, nu se
abate niciodatã de la dreapta învãþãturã a lui
Hristos. El a rãmas Dreptcredincios pentru cã
era un om profund, gânditor ºi ºi-a dat seama cã
învãþãtura Bisericii lui Hristos este învãþãturã
autenticã ce nu are inovaþii. De aceea el s-a
ataºat de Ortodoxie. Pentru cã a fost încercat ºi a
fost ispitit ºi de alte confesiuni ca sã treacã la
bisericile lor, dar el a refuzat: „Mã întorc la
mãnãstioara mea ºi mã întorc la þãriºoara mea.”
Aºa a rãspuns stareþului de la Chevetogne din
Belgia.
Sã ne oprim, aºadar, la momentul când el
ºi-a dat duhul. Acesta este cel mai important
moment ºi clipã pentru orice fiinþã omeneascã.
Momentul ultim din viaþã este un moment foarte
dramatic pentru unii, pentru alþii un moment
foarte fericit, iar pentru Nicolae Steinhardt
acesta a fost momentul firesc. Cei care au fost de
faþã ºtiu cã lui Nicolae Steinhardt nu i-a fost
fricã. A fost aºa cum ar fi ieºit dintr-o camerã ºi
ar intra în altã camerã. Aºa a fost moartea lui
Nicolae Steinhardt. „Deschide cartea” – a zis
prietenului sãu – ºi acesta a deschis cartea de
rugãciuni. Deci, cu toatã luciditatea. „Citeºte-mi
rugãciunea de ieºire a sufletului”, a zis pãrintele
Nicolae ºi ºi-a dat sufletul. Iatã cât de lucid a
fost el, cum a întâmpinat el ceasul suprem al
morþii. Iatã ce lecþie ne-a dat. Extraordinar. Cum
sã întâmpinãm noi momentul suprem, ieºirea
din viaþa aceasta ºi trecerea în cealaltã. Este
extraordinar.
Am stat lângã el, lângã sicriul lui, ºi m-am
uitat tot timpul la faþa lui. Îmi pãrea cã Nicolae
nu e mort. De obicei nu toþi avem plãcerea sã ne
uitãm la un cadavru. Oricât suntem de curajoºi,
nu ne face plãcere. Eu, când mã uitam la Nicolae
Steinhardt, nu aveam impresia cã stau lângã un
cadavru, ci lângã un om care doarme. Aceasta
mi-a fost impresia. Parcã îi vedeam tremurându-i sprâncenele, aºteptam din moment în moment sã deschidã ochii. Deci moartea creºtineascã a trecut ºi asupra trupului, trupul a rãmas
însã în stare de veghe ºi aºa a intrat în mormânt,
în stare de veghe. Aceasta este o altã importantã
ipostazã a lui Nicolae Steinhardt, atunci când ne
gândim la el.
Când am venit la Rohia, în primul rând
ºtiu cã erau foarte speriate autoritãþile, pentru cã
se aºteptau ca aceasta sã fie o manifestare durã
împotriva regimului. Autoritãþile ºtiau cã aici se
vor aduna mulþi intelectuali potrivnici regimului. ªi aºa a ºi fost. Paleologu ºi, alãturi de el,
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toþi. A fost crema, elita. Nu în întregime, dar au
fost foarte mulþi care îl ºtiau. „- Cine vine de la
Bucureºti? - Cine va participa? - Cine vine din
populaþie? - Cine vine din zonã? - Intelectualii?
- Cine vine dintre credincioºi?”, se întrebau autoritãþile. Ei se aºteptau la o manifestare care sã
compromitã regimul în faþa lumii mondiale. Eu,
ºtiind cã o miºcare i-ar costa pe mulþi, ani de
temniþã, i-am cruþat de acest lucru. Dacã lãsam
sã vorbeascã toþi prietenii lui, s-ar fi lungit ºi ar
fi fost dramatic. Atunci am zis: ,,Dacã are cineva
ceva de spus, va spune pe marginea mormântului.” Aºa se face cã minunatul scriitor clujean
Adrian Popescu ne-a þinut un cuvânt la mormânt. Duminicã dimineaþa mi-am zis: „Ce trebuie sã vorbesc eu despre Nicolae Steinhardt, ce
aº putea eu sã spun despre Nicolae Steinhardt?”
Mã întrebam. ªi atunci, aºa cum obiºnuiesc, am
deschis Sfânta Scripturã. Unde credeþi cã s-a
deschis? La Evanghelia de la Ioan 1,47, la întâlnirea lui Filip cu Natanael ºi Iisus, întâlnire la
care Mântuitorul spune despre Natanael: „Iatã
un israelitean în care nu este vicleºug”. Cu aceasta mi-am început cuvântul meu atunci: „Iatã un
israelitean, un jidan fãrã vicleºug.” ªi atunci am
avut în vedere douã aspecte. În primul rând am
spus: „La mãnãstire existã o regulã: cel ce vine
la mãnãstire, când intrã pe poarta mãnãstirii,
nimenea nu-i vorbeºte de trecutul lui. În mânãstire este regula aceasta.” Prin aceasta am
scãpat de întrebarea: De ce pe un om, care a
fãcut puºcãrie, l-aþi primit în mãnãstire? „Asta-i regula”, am spus. Intrã un hoþ, un ucigaº
ºi nimeni nu-l întreabã: Ce ai fãcut în trecut? Important este ce vei face de acum, dupã ce ai intrat
pe poarta mânãstirii. ªi asta am spus-o ºi în
cuvântul meu, care era cel mai potrivit pentru
timpul respectiv. Iar în al doilea rând am spus:
„Îl cunoaºtem. Voi, care sunteþi intelectuali ºi
prieteni. Pentru voi el este Nicu Steinhardt, este
acela pe care îl vedeþi, îl preþuiþi ca scriitor, ca
eseist. Nicu Steidardt n-are nimic sacru pentru
voi. Dar pentru mulþimea aceasta de popor, care
este aici, el este pãrintele Nicolae Steinhardt ºi
ei au venit la înmormântarea unui cãlugãr sfânt
ºi al unui slujitor al lui Dumnezeu ºi al unui om
care a pãrãsit legea bãtrânilor ºi acum este lângã
Hristos, alãturi de Hristos.”
Dacã ne-am pune acum întrebarea ºi dacã
pãrintele Nicolae ne-ar putea rãspunde – iar eu
în calitate de slujitor sunt dator sã rãspund în
locul lui, inspirat cred de Dumnezeu; cãci un
slujitor al lui Dumnezeu când vorbeºte trebuie
sã fie inspirat de Dumnezeu, dacã-i slujitor adevãrat. Aºadar, dacã i-am pune întrebarea pãrintelui Nicolae: „Ce sã vorbim noi la acest mo-

n-au fost numai pãrþi pozitive. A avut în volumele din tinereþe, aºa cum spunea cineva, a avut
o tinereþe ca orice tinereþe. Tatãl sãu era mare
comerciant ºi avea posibilitãþi ºi avea ºi prieteni.
Ceea ce este cu totul deosebit, domnule
ministru, este faptul cã Mãnãstirea Rohia nu
numai pe Nicolae Steinhardt l-a mângâiat. Mãnãstirea Rohia i-a mângâiat pe foarte mulþi ºi nu
cu pericol. În alte mãnãstiri numai odatã a intrat
cineva ºi pe 3-4 cãlugãri i-a costat ani de zile de
puºcãrie. La Rohia nu. Era poarta mânãstirii
deschisã. Veneau ºi plecau oameni care erau
foarte compromiºi, numai cã nu mã ascundeam.
Dacã venea împuternicitul ºi cãuta sã mã ispiteascã: „Cine a fost ieri pe aici?”, îi spuneam cu
lux de amãnunte cine a fost ºi ce am discutat.
Fiind deschis, nu mai aveau cu ce sã se agaþe,
dar dacã încercai sã te ascunzi, atunci te agãþau
serios de tot. Multã lume care ieºea din puºcãrie
dãdea o declaraþie cã nimãnui nu va divulga ce a
pãþit în puºcãrie. Atunci omul ieºea ºi nu îndrãznea sã spunã nici la tata, nici la mama, nici
la nevastã, nici la prietenii lui. Dar omul simte
nevoia sã se confeseze, cunoaºteþi toþi treaba
aceasta. Aºa cã ºi aceºti oameni, dacã nu îndrãzneau sã povesteascã familiei, veneau la
Rohia, la stareþul de la Rohia ºi îi puneau în faþã
toate grozãviile prin care au trecut. Acestea,
pentru stareþ, era foarte greu ca sã le pãstreze în
secret ºi iatã, abia acum am amintit ceva. Dar, în
faþa stareþului de la Rohia, omul îºi spunea toate
suferinþele. ªtia precis cã nu va fi pus în dificultate. ªi au fost mulþi care ºi-au gãsit liniºtea
sufleteascã aici ºi când am fost eu stareþ ºi dupã
ce a venit pãrintele Serafim, care mi-a urmat
întru totul stilul meu de viaþã ºi dupã ce a venit
apoi Prea Sfinþitul Justin. ªi ei au continuat
aceeaºi metodã, acelaºi stil de viaþã sãnãtoasã.
Pentru toþi, Rohia a fost un loc de mângâiere, nu
un loc de refugiu [...]. ªi-au gãsit aici echilibrul
spiritual Geo Bogza, Ioan Alexandru, pãrintele
Stãniloae ºi alþii.
Iatã pe câþi i-am gãzduit, nu numai pe
Steinhardt. El este doar unul, dar au fost cu
miile. Miile de credincioºi care au venit de-a
lungul celor 40 de ani ºi au gãsit aici mângâiere
ºi întãrire în credinþã, chiar ºi atunci când mãnãstirea era înconjurarã de armate ºi nu dãdeau
voie oamenilor sã vinã la mãnãstire (19491955). ªapte ani, la fiecare hram, mãnãstirea era
înconjuratã de securitate ºi de armatã ºi nu permiteau oamenilor sã vinã la Rohia. ªi atunci noi
ne-am fãcut datoria.
Dãm slavã lui Dumnezeu pentru toate!
Amin.
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ment?” Nicolae Steinhardt – îl cunosc ºi îl
cunoaºtem – ce ar zice el? „Nimic despre mine
sã nu spuneþi”. Pentru cã pãrintele Nicolae ne-a
dat o lecþie de smerenie, o altã lecþie de smerenie
ne-a dat Nicolae Steinhardt, lecþie de umilinþã.
Era foarte umil. Cum spunea domnul ministru,
era supãrãtor de smerit ºi de ruºinos, de fricos
aproape. Venea în faþa mea ºi pleca, nu stãtea
aproape deloc. Îi era ºi ruºine cred, pentru cã ºtia
cã are în faþa lui, totuºi, un episcop. Era foarte,
foarte sfios, foarte sensibil, extraordinar de sensibil. ªi atunci ne gândim ce ne-ar spune pãrintele Nicolae. Iatã, vã spun eu. Ne-ar porunci:
„Nu mã lãudaþi, nu spuneþi nimic despre mine,
absolut nimic. Vorbiþi la superlativ despre Stãpânul meu, despre Iisus Hristos.” Acestea ni
le-ar cere pãrintele Nicolae acum, pentru cã –
din alte discuþii ºtiam – el spunea: „Pentru mine
Hristos nu este o persoanã istoricã, ce a trãit
undeva în timp ºi spaþiu.” Splendid spunea
Nicolae Steinhardt, cum spune fiecare dintre
noi. „Pentru mine – spunea el – Hristos este
prezent. Nu-i undeva în urmã cu douã mii de ani
ºi nici undeva în Palestina. Îl simt cã este permanent cu mine – spunea pãrintele Nicolae – permanent e lângã mine ºi cu mine. În timp ºi spaþiu
Hristos a fost totdeauna lângã mine ºi nu numai
de acum – a spus el – nu numai de acum.” Vreau
sã spun ºi acest mic amãnunt: „Din copilãrie –
spunea el – pe mine m-a preocupat problema
aceasta. Când trãiam la Bucureºti în cartierul
Pantelimon, mai ales când auzeam clopotele de
la Biserica din Pantelimon, în noaptea Învierii,
mi se fãcea un dor – spunea Nicolae Steinhardt –
mi se fãcea un dor, trãiam Praznicul Învierii,
trãiam cu Hristos în acea noapte mai puternic
decât un creºtin.” Familia lui era o familie de
evrei pioasã, dar nu bigotã, cãci evreii se împart
în pioºi ºi bigoþi. Era o familie pioasã, evreiascã,
de intelectuali, cu orizont. De aceea el ºi de
acolo a supt dragostea aceasta de Hristos, probabil de la þâþa maicii lui. A citit pe chipul tatãlui
sãu, care era un bãrbat adevãrat, a citit ceva din
razele de luminã ale lui Mesia. De aceea, trecerea lui la creºtinism n-a fost întâmplãtoare. A
fost o evoluþie extraordinar de frumoasã. Avea
aceastã evlavie – ºi eu consider cã îl cunosc. Dar
un om are foarte multe faþete. Niciodatã nu poþi
sã spui despre un om: „Îl cunosc sutã la sutã.”
Fiecare dintre noi avem extrem de multe faþete.
Avem pãrþi negative pe care de multe ori le
ascundem, numai noi ºtim de ele. Avem faþa
luminoasã pe care o vede toatã lumea ºi zice „ce
evlavios, ce credincios”, dar este ºi partea negativã. Aºa cã ºi în viaþa lui Nicolae Steinhardt
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selecþie de Paula RUS
Maramureºul, neîndoios, nu e numai o expresie geograficã, numele purtat
de una din cele mai pitoreºti, mai atrãgãtoare ºi mai frumoase regiuni ale þãrii.
Nu e numai þinutul cu absolut originale ºi supraabundent dãruite cu graþie
construcþii din aceastã parte a Europei. E un spaþiu „special”, osebit parcã de
întinderile plane ori în pantã ale pãmântului, un spaþiu unde pulseazã sau
mocneºte ceva neizbitor, însã deîndatã perceptibil inimii ºi cugetului ºi
sensibilitãþii, cum ar fi – mã refer la ce ºtiu – cartierul Notting Hill din Londra
(slãvit de C. K. Chesterton), ori insula Saint Louise a Parisului, iubitã de Paul
Fort, ori Bãrãganul lui Odobescu, ori Suceava lui ªtefan cel Mare, ori Cetãþuia
Sighiºoarei.
Maramureºul e un simbol, e o chintesenþã, un semn, un recapitulator sub
care se ascunde – poate mai intens ºi mai insidios decât sub altele – sufletul
românesc în forma lui cea mai loialã – ademenitoare ºi mai elevatã. Elevatã nu în
sens pilduitor, solemn, livresc, oficios. Dimpotrivã: elevatã, adicã simplã, curatã,
liberã de orice adaosuri, scorii, afecþiuni ºi gãteli de iarmaroc, ori de protocol.
Nici urmã de onctuoasã cucernicie dulceagã, de ipocrite salamalecuri, de forþate
zâmbete negustoreºti, decorative. Acolo nu-i nimic «de gata», totul e limpede ºi
proaspãt, netrecut prin salicit ori clor limpede ºi proaspãt ca apa care þâºneºte
din munþii strãjuitori ai drumurilor croite de-a lungul Marei, Cavnicului ºi Izei.
Pãstorii, muntenii ºi þãranii aceia, în chiar fiinþa lor ºi felul lor de a fi, sunt
– prin semeþia ºi splendoarea portului, prin vorbirea lor nealteratã de vreo
influenþã din afarã, prin calmul atitudinii ºi mersului, printr-o egalitate de
umoare solid rezistentã la orice împunsãturi ºi aþâþãri ale «nervilor», vicleniei,
neastâmpãrului, pizmei ºi oboselii, prin absenþa din cãutarea ochilor, a spaimei,
ploconirii sau dorului de zãdãrnicii, printr-o smerenie care, deºi foarte sincerã,
se împacã de minune cu demnitatea – cu adevãrat prinþ ºi senior, dovadã vie ºi
hotãrâtoare a vechimii ºi cumsecãdeniei unui popor nãscut ºi trãit în locuri de
blândeþe a climei, de mãrinimie a solului, de cumpãtare a mediului psihic.

N. Steinhardt sau
Fericirea de a fi
creºtin, Helvetica,
Baia Mare, 1999,
pp. 9-10.

Maramureºul tot e de fapt o tainã, acea oglindã fermecatã capabilã a reda
însuºirile de bazã ale neamului – dârzenia, neîngâmfarea, toleranþa, puterea de a
ierta, ospitalitatea, buna cuviinþã – de a le murmura în reci ape curgãtoare,
cucerite ºi ele, zice-s-ar, de sfioasa nobleþe a imaginilor dãruite fluiditãþii lor.

N. Steinhardt sau
Fericirea de a fi
creºtin, Helvetica,
Baia Mare, 1999, p. 11

Peisajul acesta atât de frumos ºi îmbietor nu putea sã nu devinã un izvor de
inspiraþie poeticã. Aºa ºi este pentru unul din poeþii noºtri cei mai de seamã, mã
refer dupã cum probabil bãnuiþi la Ioan Alexandru. Dar îndrãznesc a spune cã
peisajul Maramureºului cucereºte nu numai simþirea poeþilor, ci ºi a oricãrui
simplu privitor.
E un farmec, o nobleþe, o forþã de captare care sunt înregistrate la prima
vedere de oricine ºtie sã vadã ºi e câtuºi de puþin înzestrat cu sensibilitate. Pline
de putere cuceritoare ºi originalitate apar în Maramureº porþile mari de lemn,
turlele înalte ºi în general o civilizaþie ºi o artã a lemnului, incomparabil mai
caldã ºi ademenitoare – îndrãznesc sã spun – decât a pietrei.

N. Steinhardt în
interviuri ºi
corespondenþã, Ediþie
îngrijitã ºi note de
Florian Roatiº,
Editura Helvetica,
Baia Mare, 2001, pp.
29-30., p. 120

Refugiu ºi consolare mi-am gãsit în repetate rânduri în nespus de frumosul
ºi nobilul Maramureº, la primitoarea (ºi cu mine atât de prietenoasa) mãnãstire
Rohia.
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Mãnãstirea Rohia – centru de culturã
ºi spiritualitate româneascã

cum scrie ºi preotul ctitor în Actul fundaþional
datat la 2 iunie 1925, „prim aºezãmânt de acest
feliu în Ardealul alipit”, pentru mângâierea ºi
alinarea durerii românilor, pricinuitã de distrugerea celor aproximativ 150 de mãnãstiri ortodoxe, în sec. al XVIII-lea. Din anul 1926 candela
rugãciunii din aceastã mãnãstire arde neîncetat.
Multã vreme aºezãmântul a rãmas la stadiul de schit, neputându-se dezvolta din cauza
condiþiilor de acces foarte grele, dar ºi datoritã
regimurilor ostile. Mãnãstirea s-a putut dezvolta

mai intens dupã anul 1970, când s-a introdus
curentul electric ºi s-a deschis un drum forestier
de acces. Râvna ºi dãruirea unor stareþi cu realã
vocaþie, ca: preotul ctitor Nicolae Gherman
(1877-1959), protosinghelul Gherontie Guþu
(1931-1937), ieromonahul Nifon Matei (19401944), arhimandriþii: Justinian Chira (1944-1973),
Serafim Man (1973-1984) ºi Justin Hodea
(1988-), a fãcut posibilã dezvoltarea mãnãstirii
atât din punct de vedere duhovnicesc ºi administrativ cât ºi din punct de vedere cultural.
Vatra monahalã de la Rohia a cunoscut
mai multe etape de dezvoltare, prima a fost
aceea de la întemeiere ºi pânã în anul 1931, când
s-au perindat la conducerea mãnãstirii ieromonahii: Chenterion Sava (1926-1927), Sebastian
Sârca (1927-1928), Severian Grigorescu
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ãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia
este situatã în localitatea Rohia,
aparþinãtoare oraºului Târgu Lãpuº, judeþul Maramureº. Din punct de vedere
canonico-juridic este sub oblãduirea Episcopiei
Maramureºului ºi Sãtmarului.
Deºi este o mãnãstire relativ tânãrã în
comparaþie cu mãnãstirile extracarpatice: Putna,
Moldoviþa, Neamþ, Secu, Vodiþa, Tismana,
Cozia, sau chiar cu cele intracarpatice: Râmeþ,
Sâmbãta, Nicula, Moisei etc., nu este cu nimic
mai puþin importantã prin activitatea ei
duhovniceascã, misionarã ºi culturalã pe
care a desfãºurat-o ºi o întreprinde de la
fondare ºi pânã în prezent.
Din punct de vedere al aºezãrii, mãnãstirea Rohia este asemãnatã cu Muntele
Athos sau cu Meteorele, iar din punct de
vedere duhovnicesc ºi cultural este numitã noul Neamþ.
Înfiinþarea acestei mãnãstiri, ca ºi
alegerea locului n-a fost de la oameni ci
de la Dumnezeu – Cel ce Îºi alege locuri ºi
oameni pentru a-I sluji.
Îngerul prin care Dumnezeu a lucrat, a fost copila Ana (Anuþa), fiica preotului ortodox Nicolae Gherman – paroh în
localitatea Rohia, pruncã ce a murit la
vârsta de zece ani (1922). Dupã moartea ei,
mereu se arãta în vis preotului ºi îi spunea sã
facã o „Casã Maicii Domnului” ºi îi indica exact
locul unde este acum biserica mãnãstirii. Dupã
mai multe amânãri, în anul 1923 s-au iniþiat
lucrãrile pentru construcþia mãnãstirii, lucrãri ce
au durat pânã în anul 1925, când a fost terminatã
biserica, o casã ºi clopotniþa.
În 15 august 1926, de sãrbãtoarea „Adormirea Maicii Domnului”, care a devenit hramul
mãnãstirii, episcopul Nicolae Ivan al Clujului,
în prezenþa a aproximativ 10.000 de credincioºi,
a târnosit biserica Mãnãstirii Rohia, construitã
între anii 1923-1925.
Mãnãstirea Rohia a fost prima mãnãstire
construitã dupã Marea Unire din 1918, aºa dupã
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(1928-1931). O perioadã cu adevãrat de înflorire a locaºului monahal a fost aceea din timpul
stãreþiei protosinghelului Gherontie Guþu
(1931-1937), de origine basarabean, care este
socotit al doilea ctitor al mãnãstirii. Dupã moartea stareþului Gherontie Guþu a urmat din nou o
perioadã grea, odatã cu punerea în aplicare a
Dictatului de la Viena (1940). Au urmat la stãreþia mãnãstirii ieromonahii Teofan Mãtãsaru
(1937-1938), Ivistion Sava (1939-1940) ºi Nifon
Matei (1940-1944) care poate fi socotit al treilea
ctitor, prin modul cum a chivernisit mãnãstirea.
Conducerea mãnãstirii a fost încredinþatã
în anul 1944 ieromonahului Justinian Chira care
a stãreþit pânã în anul 1973, când a fost chemat
la slujirea de episcop vicar al Eparhiei Clujului.
În timpul stãreþiei arhimandritului Justinian mãnãstirea a cunoscut o dezvoltare extraordinarã
pe multiple planuri. În anul 1958 numãrul vieþuitorilor a ajuns la 22. Succesorul arhimandritului
Justinian a fost arhimandritul Serafim Man
(1973-1984), cel care a continuat ºi desãvârºit
proiectele începute de înaintaºul sãu.
O nouã etapã în viaþa mãnãstirii, începe
odatã cu numirea ca stareþ a ieromonahului Justin
Hodea în anul 1988, care în anul 1994 a fost
ridicat la demnitatea de arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului, dar continuã sã conducã mãnãstirea. Între anii 19962011 egumen al mãnãstirii a fost arhimandritul
Pantelimon Ilieº, iar din anul 2011 arhimandritul Macarie Motogna. Pe lângã activitatea
duhovniceascã ºi gospodãreascã desfãºuratã la
nivelul Episcopiei, Preasfinþitul Justin Sigheteanul a acordat ºi acordã o importanþã deosebitã
atât dezvoltãrii mãnãstirii cât ºi formãrii ºi pregãtirii duhovniceºti ºi teologice a vieþuitorilor.
Zestrea cea mai mare a unei mãnãstiri sunt
monahii. Obºtea mãnãstirii numãrã 15 vieþuitori
în diferite trepte, dar într-o singurã unitate: P.S.
Justin Sigheteanul – arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului ºi superior
al mãnãstirii, arhim. Macarie Motogna –
egumenul mãnãstirii, arhim. Pantelimon Ilieº –
econom I, protos. Ghelasie Maxim – econom II,
arhim. Serafim Man – pensionar, ierom. Ioachim Tomoiagã – secretar, arhid. Teodosie Bud
– secretar al P.S. Justin Sigheteanul, ierodiaconii
Gherasim Bledea ºi Ignatie Herman, monahii Flavian Stânean ºi Sofian Bilici, rasoforul Teofan
Tomeniuc ºi fraþii: Mihai, Dumitru ºi David. Foarte mulþi dintre stareþii ºi vieþuitorii mãnãstirilor din
eparhia Maramureºului ºi Sãtmarului s-au format în lavra duhovniceascã a Rohiei ºi apoi au
fost trimiºi ca sã aprindã focul credinþei ºi în
noile vetre monahale înfiinþate dupã 1990.
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Patrimoniul imobiliar al mãnãstirii se compune din urmãtoarele valori: „Casa de Stejar”
(1965), „Casa Stãreþiei” (1969-1972), „Casa cu
Paraclis” (1973-1976), „Casa Poetului” (19801983), „Altarul de varã” (1980-1983), „Poarta
maramureºeanã” (1988), „Casa Albã” (19881992), „Poarta din sat” (1999-2001), „Colþul
maramureºean” compus dintr-o casã ºi o bisericã de lemn (2001), Noua bisericã a mãnãstirii
(1996, care se aflã la stadiu de finisaje), Centrul
monahal-cultural „N. Steinhardt” (2008-) etc.
Rolul cultural al mãnãstirii
Dintotdeauna mãnãstirile au fost focare de
spiritualitate ºi culturã. În aceastã tradiþie se
înscrie ºi mãnãstirea Rohia, care este generatoare ºi promotoare a culturii ºi spiritualitãþii
româneºti.
Mãnãstirea dispune de o bibliotecã formatã din aproximativ 40.000 de volume, cu conþinut teologic ºi laic, cuprinzând cãrþi atât în
limba românã cât ºi un important fond în limbile
de circulaþie internaþionalã. În afarã de fondul
principal teologic, biblioteca adãposteºte cãrþi
din numeroase ºi variate domenii, precum ºi
manuscrise.
Existenþa bibliotecii se datoreazã iniþiativei ºi muncii depuse de cãtre Înaltpreasfinþitul
Justinian, Arhiepiscopul Maramureºului ºi Sãtmarului, ea a fost îmbogãþitã în timpul stãreþiei
arhimandritului Serafim Man ºi apoi a actualului stareþ, Episcopul Justin Sigheteanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãtmarului. Biblioteca a fost organizatã
de pãrintele Nicolae Steinhardt dupã modelul marilor biblioteci publice, pe domenii, în prezent
urmãrindu-se inventarierea informatizatã, dar ºi
îmbogãþirea ei cu noi apariþii editoriale.
Muzeul mãnãstirii adãposteºte o bogatã
colecþie de cãrþi de patrimoniu, 200 de exemplare, între care amintim: Cazania sau Carte
româneascã de Învãþãturã, 1643; Noul Testament de la Bãlgrad, 1648; Îndreptarea Legii,
Târgoviºte, 1652; Evanghelia de la Snagov,
1697 etc., icoane pe lemn ºi pe sticlã datând din
secolul al XVIII-lea.
Rohia a fost Rãspunsul Domnului pentru
ceea ce cãuta Nicu Steinhardt spre a deveni apoi
Monahul Nicolae Delarohia, a fost locul pe
care-l cãuta ºi care nu l-a înºelat niciodatã, ci i-a
rãmas credincios prin spaþiu ºi oameni; aici el a
dãruit ºi a dobândit ceea ce, poate, în alt loc nu
era realizabil. Prin prezenþa ºi activitatea Pãrintelui Nicolae la Rohia, mãnãstirea a câºtigat
un plus de valoare în cultura europeanã. Într-un
sondaj realizat în anul 2006 de ziarul

Cotidianul, cartea Jurnalul Fericirii a fost de- timp de 30 de ani, a contribuit decisiv la forclaratã a doua ca importanþã între volumele apã- marea duhovniceascã ºi culturalã a vieþuitorilor
rute dupã 1990 la noi în þarã. Chilia N. Stein- din mãnãstire. Biblioteca mãnãstirii Rohia se
hardt situatã la parterul Casei Poetului – care datoreazã în mare parte stareþului Justinian.
aminteºte de faptul cã Ioan Alexandru a petrecut Preacuvioºia Sa a sprijinit tineretul studios îno perioadã la Mãnãstirea Rohia ºi chiar a scris demnându-l la completarea studiilor prin acoraici volumul Cântarea Cântãrilor, dar ºi despre darea de subvenþii cu titlu personal, unii dintre
prietenia dintre poetul Ioan Alexandru ºi Înalt- aceºti tineri au devenit: preoþi, medici, ingineri,
preasfinþitul Justinian – pãstreazã vie amintirea avocaþi etc. A publicat peste 15 cãrþi, sute de
Monahului Nicolae Delarohia prin cãrþile per- studii ºi articole, la care se adaugã cele peste 170
sonale, tablouri, fotografii ºi manuscrise.
de Caiete – jurnal, manuscrise lãsate mãnãstirii
Fundaþia „N. Steinhardt” care a fost în- Rohia. A atras la mãnãstire mulþi oameni de
fiinþatã în anul 1993, cu sediul la Mãnãstirea culturã, precum: Ioan Alexandru, Dumitru StãRohia, are un rol cultural important, acela de-a niloaie, Geo Bogza, N. Steinhardt etc.
promova opera cultural-religioasã a Monahului
Stareþul Serafim Man, el însuºi are o bazã
Nicolae prin editarea de cãrþi dar ºi prin orga- teologicã temeinicã, dar s-a preocupat ºi de prenizarea de simpozioane ºi manifestãri culturale, gãtirea teologicã a vieþuitorilor precum ºi a unor
atât la Rohia cât ºi în alte pãrþi din þarã sau studenþi care astãzi sunt preoþi bine pregãtiþi ºi
strãinãtate.
cu har. Despre pãrintele Serafim, N. Steinhardt
Mãnãstirea Rohia are editurã
proprie în cadrul cãreia s-a iniþiat
editarea Integralei N. Steinhardt împreunã cu Editura Polirom, precum
ºi tipãrirea de cãrþi religioase, pliante, vederi, iconiþe, astfel punându-se în aplicare ceea ce preotul
Nicolae Gherman propunea în urmã
cu peste 80 de ani prin Actul de
Constituire a mãnãstirii. În articolul
3 din Actul fundaþional, se cerea expres ca: „O parte corespunzãtoare
din venite sã se foloseascã pentru
editarea ºi rãspândirea cãrþilor de
conþinut religios moral, contribuind
la întãrirea în credinþa noastrã strãN. Steinhardt alãturi de obºtea Mãnãstirii Rohia (1987)
moºeascã ºi ortodoxã româneascã
cu deosebire din pãrþile acestea”. Stipularea din în corespondenþa cu Sergiu Al-George, scria cã
Actul fundaþional a fost valorificatã de cãtre toþi este un excelent predicator, bun ºi harnic gosstareþii mãnãstirii dar mai cu seamã de: Protos. podar, iscusit exeget, om de treabã ºi spirit – fãrã
Gherontie Guþu, Ierom. Nifon Matei, Arhiman- îngustime. Este autor a mai multor studii ºi predriþii Justinian Chira, Serafim Man ºi Justin dici în diferite reviste precum ºi a nouã cãrþi.
Hodea.
Arhimandritul Justin Hodea este doctor în
Protosinghelul Gherontie Guþu înainte teologie ºi autor a zeci de studii, articole ºi
de-a veni la Rohia fusese ºi dirijor de coruri, iar prefeþe. De când a fost numit stareþ în anul 1988,
la mãnãstirea Rohia a alcãtuit ºi condus o micã se ocupã neîncetat de obºtea monahalã, dar ºi de
coralã formatã din monahii: Nifon Matei, Con- formarea cultural-spiritualã a monahilor. Toþi
stantin Hanganu (tenori 1), Felix Dubneac, vieþuitorii primiþi în mãnãstire au fost trimiºi de
Donos Serafim (tenori 2), Ilarion Cojocaru cãtre stareþ la studii liceale, universitare, post(bas), Protos. Gherontie Guþu fiind bariton ºi universitare ºi unii la studii de doctorat. Astfel,
bas. Stareþul Gherontie s-a îngrijit ca mulþi din- dintre ucenicii arhimandritului Justin Hodea, pe
tre monahi sã frecventeze, pe cheltuiala mã- lângã cei care au urmat studii universitare sau
nãstirii, Seminarul monahal de la Cernica. Mo- postuniversitare, arhimandriþii: Paisie Cinar ºi
nahul Petru Felix Dubneac, pe lângã Facultatea Timotei Bel sunt doctori în teologie, arhimande Teologie, a absolvit-o ºi pe cea de arte plas- dritul Macarie Motogna doctor în istorie, prototice, fãcând apoi misiune în SUA.
singhelul Casian Filip ºi arhidiaconul Nifon
Arhimandritul Justinian Chira, ca stareþ Motogna sunt doctoranzi în teologie. Cei men-
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þionaþi cu studii postuniversitare sunt autori de
cãrþi, studii ºi articole. Arhimandritul Justin
Hodea a înfiinþat la mãnãstirea Rohia ateliere de
croitorie ºi picturã care au funcþionat pânã în
anul 2005. Episcopul Justin Hodea, în calitate de
Preºedinte al Fundaþiei „N. Steinhardt”, a iniþiat
editarea Integralei N. Steinhardt, îngrijitã de o
echipã de specialiºti din care face parte ºi secretarul fundaþiei, arhim. dr. Macarie Motogna.
La mãnãstirea Rohia, în douã perioade a
funcþionat ºi o ºcoalã monahalã; între anii 19501958, stareþul mãnãstirii arhimandritul Justinian
Chira, preda vieþuitorilor toate materiile teologice iar la sfârºitul fiecãrui an, profesori de la
Seminarul din Cluj sau de la Institutul Teologic
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din Sibiu îi examinau pe cursanþi. Între anii
1994-1996, stareþul Justin Hodea, cu aprobarea
Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a înfiinþat la mãnãstirea Rohia o
ºcoalã monahalã. La aceastã ºcoalã au predat;
arhimandriþii Justin Hodea ºi Serafim Man, ieromonahii Pantelimon Ilieº ºi Macarie Motogna,
ierodiaconii Timotei Bel ºi Teofil Pop.
În decursul anilor, personalitãþi ecleziastice, de culturã sau politice de la noi din þarã au
vizitat sau chiar au petrecut o anumitã perioadã
la aceastã oazã de spiritualitate ºi culturã.
În 27 mai 2007, Mitropolit Bartolomeu al
Clujului, când a vizitat mãnãstirea Rohia, în
cuvântul adresat obºtii monahale, în biserica
mãnãstirii, a spus: Biblia am început a o
diortosi la Mãnãstirea Vãratic, am lucrat la ea aici, la Rohia, ºi am încheiat-o
la Nicula. Aºadar, mijlocul ei l-am
lucrat aici.
La Mãnãstirea Rohia se desfãºoarã mai multe activitãþi culturale în care
sunt implicate ºi personalitãþi laice,
precum cele desfãºurate de cãtre Fundaþia „N. Steinhardt”, Zilele culturale
„N. Steinhardt”, aflate la a XIV-a ediþie, diferite cursuri duhovniceºti, precum ºi proiectele „Hristos împãrtãºit
copiilor” ºi „Alege ºcoala”. În prezent
se lucreazã la construirea „Centrului
cultural-monahal N. Steinhardt” care
va cuprinde biblioteca mãnãstirii cu salã de lecturã, muzeul mãnãstirii, muzeul „N. Steinhardt”, salã de conferinþe
ºi simpozioane etc.
Prin activitatea pe care a desfãºurat-o în cei peste optzeci de ani, Mãnãstirea Rohia a devenit centrul de
referinþã al monahismului ortodox din
Nord-Vestul þãrii ºi maica mãnãstirilor
din Eparhia Maramureºului ºi Sãtmarului, „cuib de vulturi” aºa cum a consemnat pe Sfânta Evanghelie a mãnãstirii, Patriarh Teoctist al României. Cuib
de vulturi duhovniceºti, unde au crescut
ºi s-au format monahi care astãzi au responsabilitãþi în viaþa Bisericii noastre.
Rohia – loc al întâlnirii cu
Dumnezeu, loc al regãsirii, unde Cerul se
uneºte cu pãmântul - ºi Raiul este prezent
ca o pregustare a ceea ce are sã fie.
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Am cãzut pe gânduri în chilia
lui N. Steinhardt de la Rohia...
Cu gândiri ºi cu imagini/ Înnegrit-am multe pagini.
(Mihai Eminescu)

tatea lor e gata sã se lupte cu morile de vânt fãrã
sã ºtie cã peste veacuri va fi înnobilat cu titlul de
El Christo EspaZol. Fãrã sã poatã bãnui cã un
scriitor român îl va pomeni cu atâtea ocazii
fericite pentru cititorul de astãzi cãruia îi dãruie
de fiecare datã o speranþã – o motivaþie de a trãi
creºtineºte ziua de azi ºi ziua ce vine...

Chilia pãrintelui Nicolae

Pe pereþii albi zãresc icoane vechi din
lemn, poze de familie, tablouri în ulei, bustul cu
chipul aceluia care pe mai departe dã viaþã neobiºnuitã acestei mici încãperi – masa ce-l
aºteaptã pe Nicu Delarohia sã scrie dupã ce va fi
isprãvit activitãþi ce niciodatã nu-i pãreau înjositoare, chiar dacã erau mult mai puþin savante
decât aranjatul miilor de cãrþi ºi de documente
din zestrea bibliotecii mãnãstirii.
Dacã sunt aici, în chilia lui, e pentru a mã
împãrtãºi ca-n faþa altarului, pereþii sunt catapeteasma – masa e altarul, iar patul cu cuvertura
lui simplã, e mai degrabã o bancã pentru creºtinii enoriaºi „ai sfânt locaºului acestuia” pe care
sunt poftit sã mã aºez alãturi de o bascã ºi de o
capelinã neagrã de cãlugãr, pe care tocmai ºi
le-a scos de pe cap ca sã ne salute ca pe niºte
musafiri aºteptaþi îndelung.
Albul pereþilor întrerupt de culori blânde
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umai de-ar fi sã fie viitorul centru
cultural pe mãsura personalitãþii
neobiºnuite a acelui cãlugãr scriitor – în a cãrui chilie dau acum bunã ziua mobilierului simplu –, cel care viazã mai departe în
cãrþi, ºi-n cele câteva tablouri. Numai de vor
creºte ºi oamenii dimpreunã cu zidurile ca sã
atingã acele altitudini ale intelectului moral la
care viaþa ºi opera lãsate paradigmatic în urma
lui de N. Steinhardt obligã pe cei ce vor veni aici
sã bea culturã ºi înþelepciune...
Încep a mã confesa cãrþilor de pe raft,
meticulos ordonate ºi colorate ca niºte rãsaduri
de grãdinã. Ele mã întâmpinã cu liniºtea lor
sapienþialã, protectoare în atemporalitatea ei de
toate devãlmãºiile întronizate în lumea din afara
zidurilor mãnãstirii – lumea pretinsã „realã” din
care, iatã, ca printr-o minune am reuºit sã evadez.
Pentru câtã vreme? Pentru o „eternitate” ce va
dura un ceas, douã... nu ºtiu ºi nici nu vreau sã ºtiu.
Sã mai spun cã aici totul e altfel, cã domneºte o isihie caldã, înþeleaptã ce izvorãºte sub
ochii mei direct din dialogurile lui Platon, ce
aºteaptã o replicã potrivitã cu alocuþiunile interogative ale lui Socrate adresate lui Alcibiade.
Lângã el, pe acelaºi raft, vorbim despre simplitate ºi ne extaziem „sãrutând pãmântul” cu
Alioºa Karamazov, amintit în eseurile teologale
cuprinse în cartea devenitã volum de cãpãtâi
pentru mine, aºezatã aici pe o mãsuþã de lângã
iconostasul din perete: „Dãruind vei dobândi”.
Poate fi simplitatea o armã cu care sã învingi
lumea ºi s-o stãpâneºti? Dacã ne gândim cã Iisus
ºi-a învins potrivnicii ieºindu-le în întâmpinare
cu mâinile goale – fãrã nici o armã – am spune
cã puterea cuvântului e mult mai eficientã decât
ascuþiºul sãbiei sau al suliþei.
Cercetãm mai departe raftul ºi dãm de
eroul preferat al lui Steinhardt: Don Quijote de
la Mancha – ca ºi Iisus, acesta se apropie de cei
mulþi care sunt sãraci, urgisiþi, bolnavi ºi nãpãstuiþi. Acestora li se adreseazã ºi pentru drep-

CENTENAR N. STEINHARDT

dr. Mirel GIURGIU
Frankenthal, Germania

FAMILIA ROMÂNÃ

CENTENAR N. STEINHARDT

52

MAI 2012

ce curg încet din icoane ºi rafturi de cãrþi –
respirã o simplitate dumnezeiascã – încet ºi pe
îndelete am uitat de tot fastul scris cu aur în
Casele Mari din Apusul Europei – aici mã regãsesc cu toatã fiinþa mea ºi nu ºtiu cum sã mã
rog creºtineºte mai bine ºi mai frumos numai sã
mai pot sta locului încã o clipã ºi încã una...
Sub sticla de pe masa de scris a maestrului
dau peste „Diploma de doctor în Drept” aºezatã
lângã certificate de naºtere ºi cãsãtorie aparþinând familiei, amintindu-ne cã pentru tânãrul
Nicu Steinhardt, om cu stare, „nimic din ceea ce-i
omenesc nu i-a fost strãin”. Convertirea lui la
creºtinism petrecutã în închisoare e atestatã aici
de Certificatul de Ortodoxie lângã care dau peste
ceea ce aº numi fãrã ezitare – „Certificatul Neruºinãrii” – aºa-mi vine sã numesc hârtia simplã pe
care stau înºiruite, ca legumele de pe taraba de la

piaþa Obor, numele celor vinovaþi ºi condamnaþi
politic: citesc numele aºezat ostentativ înaintea
prenumelui – ca la recruþii încorporaþi ieri, apelaþi
azi în curtea garnizoanei: Noica Constantin,
Paleologu Alexandru, Sadova Marietta, Steinhardt
Nicu º.a. Peste veac aceºtia toþi rãspund prezent la
apelul judecãþii istoriei din cauza cãreia au suferit
ani grei în iadul din temniþe.
E bine sã citim ca sã ºtim exact „faptele”
pentru care au fost condamnaþi aceºti inculpaþi
ºi alþii ca ei – elite româneºti veritabile – ce au
fost gãsiþi vinovaþi de: „a se fi întrunit în repetate
rânduri în perioada anilor 1945-1958 în mod
clandestin ºi organizat în diferite locuri unde au
purtat discuþii cu caracter duºmãnos la adresa
R.P. Românã...”
Privesc încã o datã documentele ce mi se
deruleazã halucinant în faþa ochilor: Diploma de
Doctor în Drept, Certificatul de Ortodoxie ºi
„Foaia de Neomenie” care ar vrea sã le anuleze
pe cele dinainte trecând cu barbarie bolºevicã
peste devenirea unui Om ºi-mi spun cã Napoleon avea dreptate sã afirme în memoriile scrise
de Las Cases: „De la sublim pânã la ridicol nu-i
decât un pas, iar posteritatea nu are decât sã
judece.” Sã judece cum?
E rândul posteritãþii sã rãspundã ºi sã judece fãrã pãrtinire dacã elitele acestui neam –
între care Nicolae Delarohia îºi are locul sãu de
excepþie - meritã sã fie date uitãrii pentru moºtenirea lãsatã în urma lor sau, dimpotrivã, au dreptul la datoria noastrã de memorie.

Iubea viaþa fiindcã era convins de valoarea ei, era pãtruns de adevãrul cã „orice creaþie e
dragoste”. Nutrea o silã neiertãtoare faþã de violenþã, dar împãrtãºea maxima unui dascãl al sãu cã
„laºitatea e chiar mai odioasã decât violenþa”. De aceea era întru totul de acord cu Brice Parain, pe
care-l citeazã în Criticã la persoana întâi: „Totul se plãteºte. E simplu: dacã vrei sã fii liber, trebuie sã
nu-þi fie teamã de moarte.”
Radu Enescu. „Dreapta socotinþã” ca stil de viaþã
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 123.

Aceastã pasiune constantã pentru cuvântul scris era, în cazul lui, o sete de nestins de a cãuta
peste tot semnele binelui împãrþit fãrã parcimonie de cãtre Dumnezeu. Dacã citea ºi iscodea cu acelaºi
entuziasm producþia literarã, oricât de anonimã, aceasta venea, desigur, dintr-o pornire franciscanã a
sufletului sãu, care se simþea dator sã aducã neistovite laude lui Dumnezeu, asemeni sfântului din
Assisi, ºi pentru creaturile sale cele mai umile, chiar ºi pentru creaturile literare cele mai mãrunte, în
care nu se poate sã nu descoperi o urmã a bunãtãþii totale a Creaþiei divine.
Theodor Enescu. Amintirea lui N. Steinhardt ºi Jurnalul fericirii
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 127.
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Fundaþia „N. Steinhardt”
arhim. dr. Macarie MOTOGNA
Secretarul general al Fundaþiei „N. Steinhardt”
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undaþia „N. Steinhardt” a fost înfiin- activitãþi: au avut loc 13 ediþii ale „Zilelor culþatã la 3 aprilie 1993, la Mãnãstirea turale „N. Steinhardt” care se desfãºoarã în
„Sfânta Ana” Rohia, din iniþiativa fiecare an în a doua parte a lunii iulie; au fost
profesorului Ion Sãcãleanu, pe atunci consilier editate patru volume ale Caietelor de la Rohia,
ºef al Inspectoratului pentru culturã al judeþului îngrijite de dl. Florian Roatiº; au avut loc douã
Maramureº. Cu aceastã ocazie se întocmeºte un ediþii ale Concursului de eseu literar, filosofic ºi
tabel nominal cu membrii fondatori: 4 preºedinþi religios; 11 ediþii ale Atelierului de iconografie
de onoare, 10 membri de onoare, 9 membri în Monahul Delarohia organizate împreunã cu
consiliul de conducere ºi 66 de membri fon- Grupul „Sfântul Ioan Damaschin” din Cluj-Nadatori. La acest eveniment a participat un mare poca; fosta Librãrie „Cartea Româneascã” din
numãr de intelectuali din judeþele Maramureº, Baia Mare devine Librãria „N. Steinhardt”
Cluj, Bistriþa-Nãsãud, Satu Mare, dar ºi din Bu- (1999); au avut loc mai multe expoziþii de sculpcureºti. În acea zi a fost dezvelitã ºi o placã turã ºi picturã (2000), de icoane (2001-2011); a
comemorativã, pe peretele chiliei unde a locuit fost realizat de cãtre TVR împreunã cu membrii
Monahul Nicolae.
fundaþiei un film documentar N. Steinhardt: arPreºedinte al Fundaþiei „N. Steinhardt” a heologia regãsirii; au fost editate douã calenfost ales Alexandru Paleologu, coleg de puºcã- dare dedicate lui N. Steinhardt (2009 ºi 2012);
rie ºi bun prieten al monahului, prezent
în acea zi la Rohia, iar profesorul Ion
Sãcãleanu a devenit secretar general al
Fundaþiei, cu sarcini de organizare a
activitãþii, misiune de care s-a achitat
cu pasiune ºi competenþã pânã în anul
2007, când fundaþia a fost reorganizatã.
În acea zi frumoasã de aprilie, au fost
prezenþi la Mãnãstirea Rohia: Alexandru Paleologu, Virgil Bulat, Arhim.
Mina Dobzeu, Arhiepiscopul Bartolomeu al Clujului, Episcopul Justinian al
Maramureºului, Arhim. Justin Hodea,
stareþul mãnãstirii Rohia, Ioan Pintea ºi
ceilalþi membri fondatori.
Scopul principal urmãrit de cãtre
Fundaþie este: de a sprijini ºi promova Membri ai Fundaþiei „N. Steinhardt”. Rohia, 28 oct. 2006
opera cultural-religioasã a Monahului
au fost acordate aproximativ 50 de premii
Nicolae Delarohia; de recuperare a tuturor manuscriselor edite ºi inedite, precum ºi a ma- constând în cãrþi, diplome ºi bani pentru elevi
terialelor audio ºi foto aparþinându-i lui N. merituoºi.
În fiecare an, de la înfiinþarea Fundaþiei ºi
Steinhardt; de a edita ºi traduce lucrãrile lui
Nicolae Steinhardt; fundaþia organizeazã reu- pânã în prezent, la 29 iulie – data naºterii lui N.
niuni, simpozioane, seminarii sau alte manifes- Steinhardt – la mormântul Pãrintelui din cimitãri în þarã ºi/sau strãinãtate; poate înfiinþa ºi tirul mãnãstirii Rohia, se oficiazã un Parastas de
acorda premii ºi burse pentru liceenii ºi studenþii pomenire ºi apoi la Mãnãstirea Rohiþa se organizeazã o Masã rotundã cu un anumit subiect,
merituoºi.
De la înfiinþare ºi pânã în 1998, Fundaþia dar ºi discuþii libere cu amintiri despre Monahul
nu a avut o activitate foarte intensã, decât de Nicolae Steinhardt, iar în 30 iulie Catedrala
organizare. Din anul 1998 ºi pânã în prezent, Episcopalã din Baia Mare este gazda unde se
Fundaþia „N. Steinhardt” a desfãºurat mai multe verniseazã expoziþia de icoane, se fac lansãri de
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carte ºi se omagiazã personalitatea Monahului
Nicolae Delarohia.
Mãnãstirea Rohia ºi Fundaþia „N. Steinhardt” au obþinut, cum era ºi firesc, dreptul de
autor pentru moºtenirea culturalã a Monahului
Nicolae ºi apoi a început o acþiune de recuperare
a lucrãrilor edite ºi inedite, a manuscriselor,
fotografiilor, corespondenþei, benzi audio etc.
care apoi sã fie puse în circulaþie pentru toþi cei
care doresc sã cunoascã Omul ºi Opera N.
Steinhardt. Aºa se face cã, în anul 2008, din
iniþiativa Preasfinþitului Justin Sigheteanul –
Preºedinte al Fundaþiei „N. Steinhardt” s-a format un grup de specialiºti alcãtuit din: Virgil
Bulat, Florian Roatiº, George Ardeleanu, ªtefan
Iloaie ºi Macarie Motogna, pentru a lucra ºi
edita Integrala „N. Steinhardt”, operã ce va
însuma 22 de volume, din care au apãrut pânã
acum 14 volume. Pe lângã cei amintiþi mai sus,
au mai colaborat Ioan Pintea, Ioan Chirilã,
Viorica Niºcov ºi Nicolae Mecu. Integrala este
editatã în colaborare cu Editura Polirom ºi se
datoreazã muncii depuse cu pasiune ºi acribie de
cãtre Silviu Lupescu – director general, Adrian
ªerban, Ema Stoleriu ºi tuturor colaboratorilor
din editurã.
Cartea Jurnalul fericirii a fost tradusã în
ºapte limbi strãine, dar în strãinãtate au avut loc
ºi câteva simpozioane ºi mese rotunde pentru
omagierea Monahului Nicolae, cu participarea
unor membri ai Fundaþiei „N. Steinhardt”, precum ºi deschiderea unei biblioteci ce poartã
numele lui Steinhardt, la Salamanca, prin grija
domnului dr. Teodor Ardelean.
Am arãtat la început cã membrii fondatori

ai fundaþiei au fost peste 60, dar sunt puþini cei
care s-au implicat cu adevãrat în buna desfãºurare a acþiunilor întreprinse de cãtre Fundaþia
„N. Steinhardt”, între care putem aminti: Mãnãstirea Rohia – care este membru fondator al
fundaþiei – prin stareþul ei Episcopul Justin Sigheteanul ºi arhim. Macarie Motogna, Mãnãstirea Rohia prin stareþul Vasile Filip, apoi: Ion
Sãcãleanu, Ioana Mailatescu, Florian ºi Florica
Roatiº, Florian Razmoº, Virgil Bulat, George
Ardeleanu, Vasile ºi Doina Cormoº, Ioan ºi
Maria Peicin, ªtefan Iloaie, Andrei Fãrcaº,
Augustin Cozmuþa, Teodor Ardelean, Radu
Ghenceanu, Ioan Pintea, dar ºi Colectivul editurii
Polirom prin editarea Integralei N. Steinhardt etc.
Conducerea Fundaþiei „N. Steinhardt”,
acum este alcãtuitã din PS dr. Justin Hodea Sigheteanul – Preºedinte al Fundaþiei, Arhim. Pantelimon Ilieº – Preºedinte executiv; Vicepreºedinþii: Conf. dr. Florian Roatiº, Pr. Conf. dr.
ªtefan Iloaie (din 2007 ºi pânã în 2010 a fost dl.
Virgil Bulat), Lect. dr. George Ardeleanu ºi
George Vulturescu; Arhim. dr. Macarie Motogna
– secretar general ºi Ec. Vasile Bârle – cenzor.
Prin toate acþiunile pe care le întreprinde
fundaþia, doreºte sã punã în luminã opera, mãrturia ºi mãrturisirea Monahului Nicolae Delarohia, iar generaþiile ce vin sã cunoascã tãria de
caracter, verticalitatea, îndrãznirea, curajul ºi
credinþa celui care ºi-a câºtigat libertatea ºi fericirea prin adevãr ºi cunoaºterea lui Hristos, Cel
care a zis cã adevãrul vã va face liberi! ªi îndrãzniþi, Eu am îndrãznit ºi am biruit lumea.
Aceasta a fost deviza Monahului Nicolae
Delarohia: Curaj ºi Libertate!
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Parastasul Pãrintelui N. Steinhardt. Rohia, 2008
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Seria de autor N. Steinhardt
în anul centenarului
cunoscãtori ai operei steinhardtiene precum Virgil Ciomoº, Viorica Niºcov sau Ioan Pintea.
Munca de editare ce a fost fãcutã e cu atât
mai remarcabilã cu cât, cum spuneam, ne aflãm
în faþa unei opere de o complexitate uimitoare.
Figurã interbelicã notabilã încã în epocã,
Nicu-Aureliu Steinhardt urmeazã studii de drept
ºi le concretizeazã în susþinerea ºi mai apoi
publicarea tezei de doctorat, e preocupat de reforma iudaismului dupã model catolic, scrie ºi
publicã un mare numãr de articole – adunate în
volumul deja apãrut în seria de autor, Articole
burgheze –, în care, în contra curentului epocii,
îºi afirmã orientarea politicã liberal-conservatoare, ºi totodatã are grijã sã-ºi satirizeze spiritual colegii de generaþie într-o carte precum În
genul… tinerilor, de asemenea reeditatã în integralã. ªi ca ºi cum variile preocupãri de tinereþe n-ar fi fost de ajuns, evoluþia de dupã 1945 e
încã ºi mai spectaculoasã ºi, în momentele ei
centrale, dramaticã pentru destinul autorului.
Sunt bine-cunoscute episodul convertirii la ortodoxie din timpul detenþiei în închisorile comuniste, ca ºi capodopera steinhardtianã Jurnalul fericirii, ce nu poate fi despãrþitã de
experienþa ºi convertirea amintite. Botezului întru creºtinism îi urmeazã trecerea la monahism
în 1980 ºi un ºir de predici care, adunate în
volumul Dãruind vei dobîndi, îi conferã deja
statura de gânditor creºtin. Iar în anii ’70 ºi ’80,
trecute cu greu ºi nu fãrã ciuntiri de cenzura
comunistã, apar o serie de volume unanim apreciate pentru erudiþia autorului ºi eleganþa scriiturii
eseistice, în care dragostea lui Steinhardt pentru
literaturã – ce nu se opreºte aici neapãrat la beletristicã – e punctul de pornire al unor eseuri cu o
mizã de multe ori semnificativ mai mare.
Tocmai varietatea acestei opere ample
este, probabil, explicaþia cea mai bunã a interesului sporit de care ea se bucurã. Numãrul
mare al cititorilor ei nu poate fi independent de
faptul cã aceºtia îºi regãsesc aici preocupãri
aproape indiferent de direcþia în care s-ar îndrepta ele. Sînt întrunite aºadar premisele esenþiale pentru ca opera lui Steinhardt sã-ºi pãstreze
prospeþimea ºi interesul pe care îl suscitã. Sã
sperãm cã actuala integralã, odatã încheiatã, o
va aduce mai aproape de locul pe care îl meritã.
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entenarul naºterii remarcabilului cãrturar care a fost N. Steinhardt se aflã
în situaþia privilegiatã, cum prea rar
s-a întâmplat cu aniversãri similare în cultura
românã, de a fi marcat de editarea unei serii de
autor ajunse deja la al doisprezecelea volum la
momentul scrierii acestui text. Anul centenarului
va însemna încheierea publicãrii întregii sale
opere antume, iar publicarea postumelor, a cãror
serie a fost deja deschisã, va continua cu editarea
cîtorva volume cunoscute publicului, dar ºi, în anii
ce vin, a întregii corespondenþe ºi a operei fragmentare a lui Steinhardt.
Când, în 2008, Editura Polirom s-a implicat alãturi de Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia
în generosul proiect al publicãrii unei integrale
N. Steinhardt, proiect iniþiat de Preasfinþia Sa
Justin Hodea Sigheteanul, episcop vicar al Maramureºului ºi Sãtmarului ºi preºedinte al Fundaþiei „N. Steinhardt”, opera acestuia se afla
încã la stadiul recuperãrilor fragmentare, cu
deosebire volumele din epoca comunistã nefiind
reeditate ºi rãmânând deci încã prea puþin accesibile unui public mai larg. Astãzi seria oferã
deja o imagine de ansamblu a operei steinhardtiene ºi îi pune în evidenþã complexitatea.
Într-un rãstimp foarte scurt de doar patru
ani, prin efortul remarcabil al unui colectiv editorial altminteri restrîns, mai bine de jumãtate
dintre lucrãrile lui Steinhardt au apãrut într-o
ediþie excelent îngrijitã. Ambiþionând sã fie o
ediþie criticã ori de cîte ori dactilogramele manuscriselor au scãpat, fie ºi parþial, vicisitudinilor unor perioade mai puþin faste ale istoriei
autohtone ori accidentelor biografice, actuala
serie a rãmas în orice caz, în fiecare dintre
volumele ei, una care beneficiazã de un bogat
aparat critic, de la adnotarea textelor ºi pânã la
consistente studii introductive. Meritul este al
colectivului redacþional format din profesorii
George Ardeleanu de la Universitatea Bucureºti
ºi Florian Roatiº de la Universitatea din Baia
Mare, Pãrintele ªtefan Iloaie, profesor la Facultatea de Teologie din Cluj, alãturi de Pãrintele Arhimandrit Macarie Motogna de la Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia, ºi din care a fãcut parte
ºi regretatul poet ºi editor Virgil Bulat. Contribuþii la
un volum sau altul al seriei au avut ºi alþi buni
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Un secol ºi „etajele” lui.
În compania lui N. Steinhardt
interviu cu George Ardeleanu
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conf. univ. dr. Florian ROATIª
Florian Roatiº: De la monografia „N.
Steinhardt” la „N. Steinhardt ºi paradoxurile libertãþii” sunt 10 ani ºi un doctorat. Lumea cunoaºte rezultatele, nu ºi drumul spre ele. Cum a
început acest drum?
George Ardeleanu: Monografia N.
Steinhardt publicatã în 2000 în colecþia
„Canon” a Editurii Aula este o... micromonografie. Faptul cã ea a fost totuºi subintitulatã
„monografie” e o problemã de marketing editorial (ca de altfel toate volumele publicate în
aceastã colecþie). Ea reprezintã mai degrabã o
comandã editorialã a bunului meu prieten
Alexandru Muºina, cu un numãr de pagini
prestabilit ºi cu o structurã standardizatã. Micromonografia are însã ºi ea o „preistorie”: o lucrare de gradul I despre problema libertãþii la N.
Steinhardt ºi la F. M. Dostoievski, pe care am
susþinut-o în 1999 în calitatea mea de, pe atunci,
profesor de literaturã la ªcoala Normalã din
Bucureºti. ªi lucrarea de grad are o preistorie:
momentul în care am început, de prin 1995, sã
predau Jurnalul fericirii (intrat atunci în programele de liceu) ºi când am vãzut cã aceastã
carte are o prizã deosebitã la elevi. E drept cã
elevii de atunci, care astãzi au în jur de 35 de ani,
aveau cât de cât memoria comunismului, prinseserã o micã secvenþã din acest trecut traumatizant. Totuºi Jurnalul... nu ºi-a pierdut actualitatea nici în faþa urmãtoarelor mele
generaþii de elevi ºi de studenþi, pentru care
comunismul þine de o istorie îndepãrtatã ºi impersonalã. Ceea ce înseamnã cã Jurnalul fericirii este mai mult decât o carte de restituire a
memoriei istorice. Ea rãspunde, cred, la marile
întrebãri pe care oamenii ºi le pun dincolo de
mode ºi de timp.
Tema lucrãrii mele de grad a constituit
nucleul iniþial al tezei de doctorat ºi al monografiei pe care am publicat-o în 2009 la Editura Humanitas. Fireºte cã nucleul acesta însuºi
ºi-a adãugat în timp o multitudine de cercuri
concentrice. Când am început acest drum, nu

bãnuiam nici pe departe unde voi ajunge. Un
astfel de demers poate fi descris prin metafora
borgesianã a grãdinii cãrãrilor ce se bifurcã.
Încât acum aº putea, uºor melancolic, sã spun
odatã cu poetul: „ªi când gândesc la viaþa-mi,
îmi pare cã ea curã/ Încet repovestitã de o strãinã
gurã.”
F. R.: L-aþi citit pe N. Steinhardt înainte
de 1989? Cum îl apreciaþi atunci?
G. A.: O sã vã rãspund sincer ºi „pe
ºleau”, cum îi plãcea lui Steinhardt însuºi sã
rãspundã: nu l-am citit pe N. Steinhardt înainte
de 1989. Din nefericire, nu fac parte din minoritatea aleºilor care l-au citit înainte de 1989.
Drumurile noastre nu s-au încruciºat în niciun
fel. Nu mã laud cu asta, dar nici nu-mi pun tone
de cenuºã-n cap pentru o astfel de inaptitudine
ori de neºansã. Fac parte din marea masã a
prostimii care l-a descoperit prin Jurnalul fericirii ºi care apoi a plecat în cãutarea „celorlalþi”
Steinhardti.
Nu-mi dau seama dacã rezultatele ar fi
fost mai bune dacã îl cunoºteam/frecventam.
Poate cã da, poate cã nu! Nu pentru toþi care l-au
frecventat întâlnirea a fost spre bunã zidire.
Printre altele, cel puþin 70 de cetãþeni onorabili
dintre cei care l-au frecventat au dat apoi note
informative la Securitate despre domnia sa.
Întâlnirile, atât cu oamenii cât ºi cu cãrþile,
îºi au destinul lor, doza lor de imponderabilitate
ºi de... imprevizibilitate. (Scuzaþi-mi aceastã filozofie de doi bani..., cum ar fi spus despre sine
Gellu Naum.)
F.R.: În ce mãsurã vizitele anuale la
Rohia, ºi nu numai, v-au ajutat, inspirat? Ce
semnificaþie au avut pentru dumneavoastrã?
ªtiu cã s-au mai elaborat câteva teze de doctorat despre Steinhardt, dar autorii în cauzã nu
au fost (toþi) la Rohia.
G.A.: O sã vã privez (dacã vã aºteptaþi
cumva la aºa ceva) de fericirea unor rãspunsuri
cliºeizate de tipul „drumurile mele anuale, ºi nu
numai, la Rohia au reprezentat un autentic par-

mensiunea care se regãseºte chiar în titlul monografiei mele N. Steinhardt ºi paradoxurile
libertãþii: neasemuitul sentiment al libertãþii.
N-am prea „întâlnit” oamenii atât de liberi precum Steinhardt, nici înainte de 1989 ºi nici
dupã. Modul în care Steinhardt a ºtiut sã rãmânã
liber atunci ºi acolo unde libertatea era interzisã
ºi modul în care a ºtiut s-o gestioneze atunci ºi
acolo unde era permisã, în aºa fel încât s-o
fereascã de pericolul deriziunii. Apoi modul în
care el strãbate multiplele „etaje” ale realitãþii,
atât în sens „spaþial” (este martorul unui caleidoscop aiuritor de divers al mediilor) cât ºi în
sens temporal („etajele” secolului 20). Pentru
Steinhardt, ca ºi pentru Proust, nu numai timpul,
ci ºi spaþiul este curgãtor. Gândurile mã duc la
bolgiile, cercurile ºi cerurile din Divina Comedie ori mãcar la nuvela ªapte etaje a lui Dino
Buzzati. Le strãbate demn, luminos , fãrã sã-ºi
agaþe la butonierã „floarea” resentimentului.
Cunoaºtem cu toþii ºi alþi oameni demni, dar
mulþi îºi anexeazã resentimentul la aceastã demnitate. Probabil, de teama cã, vorba aceluiaºi
ILC, onoarea lor ar putea rãmâne nereperatã. Or,
Steinhardt nu þine sã i se „finanþeze” onoarea
(mã refer, evident, la finanþarea simbolicã). În
fine, multe, multe...
Referitor la a doua parte a întrebãrii, o sã
vã dau un rãspuns cinic: puþin îmi pasã de ce ar
zice Steinhardt despre „scotocirea” biografiei
sale. Vreau sã cred cã s-ar amuza, cã ar zâmbi
puþin nedumerit, spunându-ºi ºi el ca poetul : „ªi
când propria ta viaþã singur n-o ºtii pe de rost / O
sã-ºi batã alþii capul s-o pãtrunzã cum a fost?”.
Acesta este „riscul” oricãrei biografii. Odatã ce
ai decis sã intri în groapa cu lei ºi cu scorpioni a
literaturii trebuie sã te aºtepþi la asta. Fireºte, cu
condiþia ca biograful sã nu se lase ademenit de
cântecele de sirenã ale trivialitãþii...
F.R.: Vera Cãlin ºi alþii i-au reproºat lui
Steinhardt apropierea de avangarda româneascã interbelicã. A avut vreun efect aceastã
apropiere asupra evoluþiei sale intelectuale?
Dacã da, cât, cum?
G.A.: Apropo de Vera Cãlin, exact de
sirenele pomenite mai sus se lasã ademenitã în
capitolul pe care i-l „consacrã” lui Steinhardt în
volumul sãu de memorii Târziu. Însemnãri californiene (Editura Univers, Bucureºti, 1997). Uitaþi-vã cu câtã insistenþã revine în cele douã
pagini ºi jumãtate asupra unei „picanterii” biografice, nici mãcar probate (ci atribuite spuselor
unor N. sau M.) a lui Steinhardt! Exemplu psihanalizabil de trivializare biograficã, ca sã nu
mai vorbesc de cea ºtiinþificã ori moralã!
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curs iniþiatic”, „am pãtruns anual, ºi nu numai,
în oaza de liniºte ºi de bucurie a Mãnãstirii
Rohia” etc, etc.
Fireºte cã aceste vizite au reprezentat o
„luare de contact”, cum ar fi spus Steinhardt, cu
ultima secvenþã a biografiei sale, de fapt cu
finalul acestui traseu existenþial, spiritual: dimensiunea monahalã. Printre altele, drumul de
la Bucureºti la Rohia îl fac cu acelaºi tren de
noapte (12 ore cel puþin de mers!) cu care mergea de multe ori ºi Steinhardt. Bine, bine, Steinhardt a avut ºi „privilegiul” altor drumuri: cu
duba de la Bucureºti la Jilava, la Gherla sau spre
alte destinaþii asemãnãtoare. Apoi, de mare ajutor mi-au fost contactele cu arhivele Mãnãstirii
Rohia ºi explorarea acestora. De ce nu m-aº
lãuda ºi eu niþel: am contribuit ºi eu la sistematizarea acestor arhive ºi la îmbogãþirea lor.
Dupã aceea, cunoaºterea unor oameni minunaþi,
care mi-au confirmat imaginea descrisã de pãrintele Nicolae într-una din ultimele sale scrisori
cãtre Victor Rusu din Bat Yam-Israel, în urma
insidioasei întrebãri (somaþii) a acestuia: „Ce
gânduri îþi trec prin minte la douã noaptea, când
nu poþi dormi?”. Aici am experimentat pe viu
bucuria comeseniei de care vorbeºte de atâtea
ori Steinhardt. Last but not least, implicarea în
demersurile Fundaþiei „N. Steinhardt”, cu tot
ceea ce înseamnã acest lucru, în primul rând
editarea Integralei Steinhardt.
În ceea ce îi priveºte pe doctoranzii sau pe
doctorii în Steinhardt care n-au trecut pe la Rohia, ...no problem. Cred cã se pot face lucrãri
rezonabile ºi fãrã un asemenea periplu. Nicio
experienþã nu este obligatorie, dupã cum nicio
experienþã nu este neapãrat mântuitoare, asta o
ºtim de la Steinhardt. Existã experienþe care sunt
veritabile ºcoli de cunoaºtere (suferinþa, de pildã), însã ca orice ºcoalã nici acestea nu promoveazã indistinct: unii trec proba, alþii rãmân
repetenþi. Deci nici un drum la Rohia ºi nici
frecventarea operei lui Steinhardt nu te legitimeazã necondiþionat. Cunosc/cunoaºtem amândoi ºi persoane cãrora Jurnalul fericirii le-a
schimbat cu adevãrat viaþa, dupã cum cunosc/
cunoaºtem ºi persoane care au trecut prin experienþa unei asemenea lecturi ca gâsca prin apã
sau care n-au ieºit dupã aceea din colivia abjecþiei lor. La fel e ºi cu periplurile la Rohia...
F.R.: Ce v-a frapat mai mult în biografia
ºi opera lui N. Steinhardt? Cum ar privi
Steinhardt, oare, scotocirea istoricului literar
prin biografia sa?
G.A.: Vorba personajului lui I. L.
Caragiale: multe, domnule! În primul rând, di-
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De fapt, ea nu-i reproºeazã lui Steinhardt
apropierea de avangarda interbelicã (de ce ar
face-o?), ci faptul cã în Jurnalul fericirii el nu
vorbeºte de legãturile sale din tinereþe cu aceastã avangardã. Este de douã ori în eroare: În
primul rând, pentru cã în perioada interbelicã
Steinhardt se aflã pe o poziþie adversã faþã de
avangardã. Acest lucru este atât de evident în
volumul sãu de debut din 1934 În genul...
tinerilor (unde unor Geo Bogza ori Saºa Panã li
se dedicã pastiºe devastatoare), ca ºi în articolele din Revista burghezã (1934-1935) ori în
Illusions et réalités juives (1937). Raþiunile disputei sunt în primul rând de naturã ideologicã:
N. Steinhardt este un liberal-conservator, apãrãtor al valorilor burgheze, în timp ce avangardiºtii cocheteazã destul de serios cu stânga
comunistã. Paradoxal, Steinhardt îºi va reconsidera relaþiile cu avangarda la senectute, când
aceasta nu mai era „pe val”, dovada cea mai
evidentã fiind micromonografia foarte comprehensivã pe care i-o consacrã lui Geo Bogza în
1982 (la fel îºi va reconsidera raporturile cu
intelectualii de dreapta, precum M. Eliade, E.
Cioran, C. Noica et al, pe care de asemenea îi
contestase în tinereþe). La care se adaugã unele
articole din volumele publicate dupã ieºirea din
detenþie ori declaraþiile din volumele de convorbiri (din Primejdia mãrturisirii, de pidã). La
senectute, N. Steinhardt vede în insurgenþa avangardistã un model de revoltã, chiar dacã de
semn schimbat, valabil în oricare din sistemele
totalitare, inclusiv în cel comunist. În al doilea
rând, dacã ar fi citit cu atenþie Jurnalul fericirii,
Vera Cãlin ar fi putut vedea cã Steinhardt pomeneºte de relaþiile sale din tinereþe (polemice)
cu avangarda chiar într-unul din ultimele pasaje,
datat 1932 (pp. 389-391 în ediþia de la Editura
Dacia, 1991, respectiv pp. 654-656 în ediþia
Polirom, 2008, a Jurnalului...), în care se descrie
o întâlnire în cercul surorilor Sevastia ºi Silvia
Sorin, unde se discutã, printre altele, despre procesul unor tineri scriitori avangardiºti care au
publicat o revistã cu titlu ºi conþinut iconoclaste,
pe care i-au trimis-o lui Nicolae Iorga, gesturi în
urma cãrora insurgenþii au fost arestaþi...
Revenind la Vera Cãlin, nu mã pot abþine
totuºi de la o comparaþie între destinele (id est
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„valorificarea” lor) acuzatului ºi acuzatoarei: N.
Steinhardt a cunoscut experienþa detenþiei, a
marginalizãrii, a umilinþei, a permanentei hãrþuiri de cãtre Securitate ºi a scris Jurnalul
fericirii. Vera Cãlin a fost mereu „pe val” (inclusiv în anii ’50), a predat la Catedra de Literaturã Comparatã a Facultãþii de Litere din Bucureºti, iar apoi la universitãþi din SUA. Noile
sale pagini de jurnal, publicate în câteva numere
din Observator cultural, constituie un veritabil... Jurnal al nefericirii...
F.R.: Aþi studiat dosarul lui N. Steinhardt
ca ºi cel al întregului lot Noica-Pillat. Prin ce se
diferenþiazã Steinhardt în cadrul lotului ºi al
procesului?
G.A.: Da, am studiat atât Dosarul de Urmãrire Informativã al lui N. Steinhardt (DUI Nr.
207, 11 volume) cât ºi Dosarul Procesului
Noica-Pillat (P336, 21 de volume). Dacã în DUI
207 asistãm la toate tribulaþiile urmãririi lui
Steinhardt de cãtre Securitate, de dupã ieºirea
din închisoare pânã la sfârºit (un individ singur
versus un Sistem monstruos), în dosarul procesului Noica-Pillat (cãci despre el m-aþi întrebat), identitatea lui se „topeºte” cumva în conglomeratul întregului lot. Dosarul procesului
este structurat în primul rând pe probleme ºi în
al doilea rând pe indivizi: mandatele de arestare,
ordinele de reþinere, procesele verbale de percheziþie, ancheta (procesele verbale de interogatorii), depoziþiile martorilor, sentinþa, cererile
de recurs, dosarele de penitenciar, recursul în
anulare pronunþat în 1997 etc
Sã amintim cã Steinhardt n-a fost arestat
direct, ci convocat iniþial pentru a deveni martor
al acuzãrii (De ce? Cãile Domnului nepãtrunse...) ºi ulterior, în urma refuzului, a fost arestat.
Apoi cã între 7.02.1962 ºi 15.02.1962 a fãcut
greva foamei în închisoarea de la Jilava (documentele, facsimilate, se gãsesc în monografia
mea). Dar ce e mai important, N. Steinhardt este
singurul din cei 23 de intelectuali implicaþi în
acest proces care a lãsat o mãrturie scrisã despre
ce s-a întâmplat. Aceastã mãrturie este Jurnalul
fericirii, una dintre cele mai citite cãrþi din
România de dupã 1991 (a se vedea, printre altele, topurile de pe site-ul Editurii Polirom) ºi
totodatã o carte cu destin european…

MAI 2012

59

Jurnalul fericirii din perspectiva memoriei

1
2
3

mintiri proaspete ºi vii. De vreme ce nu l-am
putut insera în duratã în mod real, mi s-au perindat imaginile, aducerile aminte, cugetele în
acel puhoi de impresii cãruia ne place a-i da
numele de conºtiinþã. Efectul, desigur, bate înspre
artificial; e un risc pe care trebuie sã-l accept.”2
Pornind de la acestea e limpede, cred, cã
nu putem vorbi de un jurnal în adevãratul sens al
cuvântului. Steinhardt însuºi pune cuvântul jurnal între ghilimele, ceea ce sugereazã clar cã nu
e un jurnal propriu-zis, însemnãrile nefiind fãcute în ordine cronologicã. Lucrul acesta e sesizat ºi de E. Simion: „nu-i propiu-zis un jurnal
intim, din moment ce însemnãrile au fost «reconstituite» din memorie ºi, în acest caz legea
continuitãþii nu mai funcþioneazã, ci o confesiune apropiatã, ca formã epicã, de ceea ce în
secolul al XIX-lea se numea memorial. Jurnalul
fericirii se îndepãrteazã cu toate acestea ºi de
formula clasicã a memoriilor ºi de aceea a autobiografiei tradiþionale întrucât autorul nu intenþioneazã sã-ºi povesteascã în totalitate viaþa ºi,
odatã cu ea, lumea prin care a trecut. El prezintã
o experienþã capitalã (detenþia) ºi temeiurile
convertirii sale religioase”.3
Este evidentã astfel dificultatea încadrãrii
Jurnalului în vreuna dintre speciile literare mai
sus amintite de E. Simion, ori în oricare altele.
Nici nu este foarte important din punctul de
vedere al demersului pe care noi l-am propus.
Ne intereseazã mai mult ce rol joacã memoria
într-un astfel de demers de reconstituire a trecutului? Ce tip de „memorie” este activat într-un
astfel de demers?
Între „mnm” ºi „anamnsis”
Termenii de „mnm” ºi „anamnsis”
sunt teoretizaþi în debutul tratatului Despre memorie ºi reamintire a lui Paul RicÉur – mai exact în NOTA ORIENTATIVÃ cu care se deschide
primul capitol (Memorie ºi imaginaþie) al tratatului mai sus menþionat – pornind de la accepþiile date acestor termeni de cãtre marii gânditori

Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. IV, David Litera, Bucureºti – Chiºinãu, 1998, pp. 256-257.
N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ediþia a VII-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p.10.
Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. IV, David Litera, Bucureºti – Chiºinãu, 1998, pp. 256-257.
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u certitudine cã deºi N. Steinhardt a
activat în literatura românã încã din
perioada debutului ,,trãiriºtilor”, fãcându-ºi simþitã prezenþa în literaturã ºi în perioada comunistã în mod deosebit prin câteva
volume de eseuri dintre care amintim Între viaþã
ºi cãrþi (1976), Incertitudini literare (1980 –
lucrare pentru care va primi premiul pentru criticã al Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti), sau
Criticã la persoana întâi (1983), adevãrata sa
impunere în literatura românã se face prin publicarea postumelor sale, în mod deosebit prin publicarea Jurnalului fericirii (1991), dar ºi prin
Monologul polifonic (1991), Dãruind vei dobândi (1992), Primejdia mãrturisirii (1993) etc.
Aºadar abia dupã cãderea regimului comunist, din motive lesne de înþeles pentru cel ce a
citit Jurnalul, literatura românã s-a putut îmbogãþi cu o carte tulburãtoare, carte care este
rodul unui spirit cuceritor, este rezultatul frãmântãrilor ºi al experienþelor unui adevãrat model de moralitate într-o societate bolnavã la toate
nivele ei.
Preliminarii la Jurnal
Imediat dupã cele „TREI SOLUÞII” sau
dupã acel Testament politic cu care se deschide
Jurnalul fericirii ºi înainte de urmãtorul citat din
Evanghelia dupã Marcu: „Cred, Doamne! Ajutã
necredinþei mele.” Marcu (9,24) – pe care Steinhardt îl considera unul dintre „cele mai tulburãtoare lucruri scrise vreodatã”, autorul Jurnalului fericirii interpune în text un fragment în
care „justificã singur formula confesiunii sale”.1
Textul e foarte important pentru conturarea unei perspective interpretative, evidentã
fiind dificultatea încadrãrii Jurnalului într-o
anumitã „formã” de literaturã. Iatã precizãrile
pe care Steinhardt simte nevoia sã le facã:
„Creion ºi hârtie nici gând sã fi avut la
închisoare. Ar fi aºadar nesincer sã încerc a
susþine cã, «jurnalul» acesta a fost þinut cronologic; e scris aprPs coup, în temeiul unor a-
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ai antichitãþii greceºti, în mod deosebit de cãtre
filosoful Aristotel, în lucrarea sa Peri mnms
kai anamnsos, ajunsã la noi sub titlul latin De
memoria et reminiscentia.
Astfel „mnm” ar desemna „amintirea ce
apare într-un mod atât de pasiv încât ivirea ei în
spirit poate fi caracterizatã drept afecþiune – pathos...”1, iar „anamnsis” ar fi „amintirea ca
obiect al unei cãutãri numite în mod obiºnuit
reamintire, efort de a-þi aduce aminte”2. Ca o
concluzie la explicaþiile oferite, RicÉur puncteazã: „A-þi aminti înseamna a avea o amintire
sau a te pune în situaþia de a cãuta o amintire. În
acest sens întrebarea cum? pusã de anamnçsis
tinde sã se detaºeze de întrebarea ce? pusã în
mod strict de cãtre mnm.”3
Între ceea ce desemneazã aceºti termeni
greceºti pare a se situa ºi demersul lui N.
Steinhardt în al sãu Jurnal al fericirii. Relevant
din acest punct de vedere ar fi sã ne concentrãm
în continuare atenþia asupra fragmentului mai
sus prezentat pe care-l gãsim aºezat în debutul
Jurnalului fericirii ºi în care e evidentã nevoia
autorului de a face unele precizãri. Acel „aprPs
coup” despre care Steinhardt vorbeºte pare a fi
situat undeva între mnçmç ºi anamnçsis dacã ar
fi sã ne folosim de cele douã concepte ale cãror
accepþii deja le-am prezentat. E greu de spus,
dacã nu imposibil, mai aproape de care, e greu
de hotãrât cât ar veni ca rãspuns la întrebarea
„cum?” pusã de anamnsis ºi cât ar rãspunde
întrebãrii „ce?” pusã de cãtre mnm? Pe cât de
dificil ar fi sã rãspundem cu exactitate în ce
mãsurã Jurnalul rãspunde la aceste întrebãri, pe
atât e de sigur cã el o face, mai mult sau mai
puþin, fiecãreia dintre ele.
Acele „amintiri proaspete ºi vii” par a
intra sub sfera de influenþã a lui mnçmç, la fel
„puhoiul de impresii” care-l determinã pe autor
sã spunã cã i „s-au perindat imaginile”, imediat
dublate însã de „aducerile aminte”, care, aºa
cum Steinhardt însuºi recunoaºte bat „înspre artificial”, determinând prezentarea „pe sãrite” ºi
activarea a ceea ce el, din nou exprimã clar cu
termenul „conºtiinþa”, toate acestea din urmã pãrând a sta sub sfera de influenþã a ceea ce e
denumit de anamnçsis, acea „amintire ca obiect al
unei cãutãri numite în mod obiºnuit reamintire.”
Fãrã a încerca sã dau verdicte în ceea ce
priveºte preponderenþa unuia sau altuia dintre
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conceptele în jurul cãrora s-a organizat aceastã
secþiune a lucrãrii asupra celuilalt, lucru aproape
imposibil de realizat cum de altfel am precizat,
voi continua în pãrþile urmãtoare ale lucrãrii o
analizã a Jurnalului lui Steinhardt din perspectiva unor concepte precum: istoria, memoria,
uitarea, iertarea, menþionând cã la acestea se vor
adãuga, în mod absolut firesc, altele precum:
libertatea, curajul, credinþa, paradoxul, fãrã de
care capodopera creaþiei steinhardtiene ar fi imposibil de abordat.
„Memoria fericitã” consecinþã a
libertãþii
„...memorie fericitã, memorie calmatã,
memorie împãcatã, acestea ar fi figurile pe care
memoria noastrã o doreºte pentru noi înºine ºi
pentru apropiaþii noºtri.”4
Cuvintele aºezate mai sus aparþin aceluiaºi Paul RicÉur ºi au fost alese în deschiderea
acestei pãrþi a lucrãrii mele tocmai pentru cã mi
se par extrem de potrivite pentru ceea ce N.
Steinhardt a reuºit cu al sãu Jurnal al fericirii,
pãrându-se cã o „memorie fericitã” l-a cãlãuzit
pe Steinhardt în scrierea acestei cãrþi, aceasta
pare a fi cea care i-a ajutat lui Steinhardt sã
vindece rãnile provocate de o „istorie nefericitã” (dacã ar fi sã folosim o altã sintagmã a lui
RicÉur).
Lui, „memoria fericitã” („calmatã”, „împãcatã”) a fost cea care i-a prilejuit dorita „figurã a fericirii”, a fost cea care a dublat harul
care „suflã unde ºi când vrea”, sau care, de ce
nu, a venit ca o consecinþã a aceluiaºi har. Dacã
nu ar fi fost vorba despre aceastã „memorie
fericitã”, despre har, despre credinþã ar fi fost
greu sã ne imaginãm cã urmãtoarele cuvinte îi
aparþin unei persoane care a suferit enorm în
temniþele comuniste, doar pentru vina de a fi
gândit liber. Iatã cuvintele:
„Am intrat în închisoare orb (cu vagi strãfulgerãri de luminã, dar nu asupra realitãþii, ci
interioare, strãfulgerãri autogene ale beznei,
care despicã întunericul fãrã a-l risipi); (nebotezat) ºi ies cu ochii deschiºi (botezat); am intrat
rãsfãþat, rãzgâiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose; am intrat nemulþumit, ies cunoscând
fericirea; am intrat nervos, supãrat, sensibil la
fleacuri, ies nepãsãtor; soarele ºi viaþa îmi spuneau puþin, acum ºtiu sã gust felioara de pâine

Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, Traducere de Ilie Gyucsik ºi Margareta Gyurcsik, Editura Amarcord,
Timiºoara, 2001, p. 18.
2 Idem, ibidem.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, ibidem, p. 602.
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pe o consecinþã a libertãþii? Eu cred cã da. Când
dau acest rãspuns am în vedere în primul rând
importanþa fãrã egal pe care Steinhardt o atribuie libertãþii, conferindu-i întâietate faþã de
toate celelalte virtuþi. Astfel Steinhardt îl citeazã
pe Dostoievski: „Libertatea, iatã formula omului”, dar ºi pe Thomas Mann: „Libertatea e o
naþiune pedantã ºi burghezã”, mai presus de
orice e fascinat de urmãtoarele cuvinte ale lui
Kierkegaard: „Opusul pãcatului nu e virtutea, ci
e libertatea”.
Un alt lucru care mã îndreptãþeºte sã cred
cã libertatea e obârºia „memoriei fericite” e faptul cã însãºi problema credinþei e strâns legatã la
Steinhardt de libertate. Condiþionatã chiar.
Astfel în secþiunea cuprinsã în Jurnal sub
titlul Iar problema lui Eli, Eli, dupã care pune
urmãtorul citat: „Prefer sã cred în Dumnezeu
decât sã-l vãd în toatã slava Sa” – Paul Valéry
(Scrisoarea doamnei Emilie Teste), Steinhardt,
pornind de la o afirmaþie a lui Kierkegaard, pune
în discuþie problema libertãþii de credinþã.
„Dumnezeu, care l-a pãrãsit pe Hristos pe
cruce, nu e cu totul absent ºi pentru noi?
Un lucru pe care nu vrem sã-l înþelegem,
pe care nu-l înþelegeau nici contemporanii
Domnului. Cei ce aºteptau venirea lui Mesia în
slavã. Ce nu puteau înþelege ei, ce nu putem
înþelege noi: „cã Dumnezeu, cum spune Kierkegaard, nu e un imens papagal roºu.”6
Dupã aceasta Steinhardt continuã spunând:
„Dacã în piaþã ar apãrea dintr-o datã ºi din
senin o uriaºã pasãre violent coloratã, de bunã
seamã cã toatã omenirea s-ar nãpusti sã vadã ºi
ar pricepe cã nu e un lucru obiºnuit.
Credinþa, pocãinþa în felul acesta ar fi prea
uºoare – murã-n gurã. Na-þi paraua, dã-mi
sarmaua.
Ni se cere a crede însã în deplinã libertate
ºi s-ar zice cã – mai rãu decât atât – scenariul se
desfãºoarã als ob (ca ºi cum) am fi nu numai
deplin abandonaþi ci ºi cã – pe deasupra – colac
peste pupãzã – pronia dinadins face totul ca sã
nu credem; îi place – zice-s-ar – sã acumuleze
piedicile, sã le înmulþeascã riscurile, sã adune
argumente pentru a preface bine intenþionata
dorinþã de evlavie în imposibilitate.
Darurile care duc spre credinþã poartã ace-

N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ediþia a VII-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 313.
Idem, ibidem, p. 85.
Idem, ibidem, p. 190.
Idem, ibidem, p. 81.
Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, Traducere de Ilie Gyurcsik si Margareta Gyurcsik, Editura Amarcord,
Timiºoara, 2001, p. 609.
6 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ediþia a VII-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 63.
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cât de micã; ies admirând mai presus de orice
curajul, demnitatea, onoarea, eroismul; ies împãcat cu cei cãrora le-am greºit, cu prietenii ºi
duºmanii mei, ba ºi cu mine însumi.
Stau deci în genunchi ºi mulþumesc lui
Hristos Dumnezeu ºi-i fãgãduiesc sã fac tot ce
voi putea spre a mã purta de-acum încolo ca un
domn rece în faþa tuturor adversitãþilor, piedicilor, zãdãrârilor, numai vesel, mereu recunoscãtor pentru orice bucurie, orice vorbuliþã
bunã care nu va fi un blestem sau înjurãturã; ºi
voiesc mai bine moartea decât sã fac pãcate
strigãtoare la cer.”1
Iatã fericirea! E fericirea unui proaspãt
convertit. E fericirea celui care l-a primit pe
Hristos în închisorile comuniste, a celui care se
naºte „din nou, din apã viermãnoasã ºi din duh
rapid.”2
Iatã paradoxul! Cum un om care are atâtea
de suferit, care îndurã mizeria fizicã ºi moralã a
temniþelor comuniste poate gãsi fericirea în
urma unor asemenea experienþe? E paradoxal?
Cu siguranþã! Însã nu ºi de necrezut pentru cei
ce l-au citit pe Steinhardt, pentru cei ce au citit
Jurnalul; Steinhardt ne lãmureºte ºi de aceastã
datã: „Creºtinismul e cel mai aproape de legea
fundamentalã a universului:
Lege care poate fi denumitã a contradicþiei (coincidentia oppositorum), a paradoxului, a
dialecticii, a bipolaritãþii simultane. Cred, ajutã
necredinþei mele.”3
Steinhardt e cel care a avut curajul (al
cãrui elogiu îl face în nenumãrate rânduri: „Nu
existã în lume decât un singur lucru, decât unul:
curajul”4) uitãrii ºi al iertãrii, la fundamentul
cãruia stã cu siguranþã învãþãtura creºtinã. Creºtinismul ridicã la rang de virtuþi supreme uitarea
ºi iertarea, reuºind ceea ce filosofia nu reuºeºte
întotdeauna. Astfel pentru Steinhardt „uitarea
fericitã” existã, ea avându-ºi obârºiile în învãþãtura lui Hristos, în vreme ce pentru un filosof
precum RicÉur ea e imposibilã: „De aceea nu
poate exista o uitare fericitã, aºa cum se poate
visa la o memorie fericitã”.5
Acum consider potrivit a ne întoarce
înspre provocarea pe care am lansat-o încã din
titlul acestei subdiviziuni. Putem noi privi
aceastã, generic numitã, „memorie fericitã” ca
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laºi nume toate: pariu, aventuri, incertitudine,
cuget de om nebun.
Dostoievski: dacã Dumnezeu n-a coborât
de pe cruce, pricina este cã voia sã-l converteascã pe om nu prin constrângerea unui miracol
exterior, evident, ci prin libertatea de a crede ºi
dându-i prilejul de a-ºi manifesta îndrãzneala.
Când i se spune Domnului pe Golgota:
mântuieºte-te pe tine ºi atunci vom crede, greºeala era de fapt de ordin lingvistic, se judeca în
temeiul unei confuzii de termeni. Dacã s-ar fi
coborât de pe cruce nu mai era nevoie sã se
creadã, ar fi avut loc doar recunoaºterea unui
fapt (ca în cazul papagalului roºu: coborârea de
pe cruce ar fi constituit un irezistibil – papagal
roºu).
Ni se cere – invitaþie la temerara vitejie ºi
palpitantã aventurã – ceva mai tainic ºi mai
ciudat: sã contestãm evidenþa ºi sã acordãm încredere unui ne-fapt.
Pe cãi ocolite lucreazã. Cãi de nepãtruns
zic Francezii. Iar Englezii ºi mai precis: se miºcã
într-un mod misterios.
Léon Bloy: «O, Hristoase, care te rogi
pentru cei ce te rãstignesc ºi-i rãstigneºti pe cei
ce te iubesc!»”1
Pornind de la acest loc din Jurnal (Iar
problema lui Eli, Eli), George Ardeleanu în secþiunea Dumnezeu nu e un imens papagal roºu
(din nou despre Steinhardt ºi Dostoievski), a
cãrþii sale despre N. Steinhardt spune: „Aceste
cuvinte ale lui Sören Kierkegaard, semnificând
libertatea credinþei ºi în general autonomia ei în
raport cu ceea ce se numeºte autoritate, miracol
sau evidenþã sintetizeazã, poate, cea mai importantã similitudine între concepþiile lui N.
Steinhardt ºi F. M. Dostoievski.”2
ªi într-adevãr aºa este, atât Dostoievski,
cât ºi Steinhardt, pun aceºti doi termeni: libertate, credinþã, într-un raport de complementaritate. Este de altfel o caracteristicã a spaþiului
spiritual creºtin ortodox, spaþiu în care ambii
s-au format ºi spaþiu cãruia, mai mult sau mai
puþin, în mod direct sau indirect, ambii îi fac
apologia. În nici un alt sistem religios, ori în nici
o altã confesiune raportul de complementaritate
între aceºti doi termeni nu este mai evident. În
ortodoxie libertatea nu poate fi înþeleasã în afara
credinþei, tot aºa cum credinþa nu poate fi conceputã decât ca rezultat al libertãþii absolute.
1
2
3
4

Doar în ortodoxie omul are libertatea absolutã
de a intra în comuniune cu Dumnezeu prin intermediul energiilor divine necreate, în vreme ce în
catolicism libertatea credinþei e limitatã de apropierea de Dumnezeu prin intermediul energiilor
divine create, iar în protestantism limitarea vine
din însuºi faptul cã omul nu are libertatea de a se
opune voinþei divine.
Vãzând acestea toate, vãzând cã însuºi
actul credinþei, probabil cel mai complex sentiment uman, se aflã într-o dependenþã evidentã
de liberate din punctul de vedere al concepþiilor
lui Steinhardt, consecinþa cui am putea crede cã
e, ceea ce noi am numit prin sintagma lui P.
RicÉur „memorie fericitã” dacã nu a libertãtii?
Pentru Steinhardt „memoria fericitã” e libertatea. Libertatea de a trãi în Hristos, libertatea de
a uita rãutãþile, care – lucru important – nu se
transformã în nepãsare, apatie, în mod deosebit
când e vorba de semenii sãi ºi nevoile lor. E
libertatea de a ieºi fericit din temniþã, unde-l
cunoscuse pe Hristos, libertatea de a mãrturisi în
Crezul Ortodox ce-i aparþine urmãtoarele:
„Dau puþinã importanþã filosofiei, argumentelor istorice, moralismului, estetismului ºi
erudiþiei, care toate nu-s de o fiinþã cu dreapta
credinþã liberã, nemotivatã, pascalianã. Nu-mi
fac iluzii, i-am citit pe existenþialiºti, dar nici nu
vãd totul numai în negru, ºtiu cã lumea e neunitarã ºi surprinzãtoare, cã totul – în bine ca ºi în
rãu – se poate petrece în cuprinsul ei.”3
Document despre o „istorie nefericitã”.
„...competiþia între memorie si istorie,
între fidelitatea uneia ºi adevãrul celeilalte, nu
poate fi tranºatã în plan epistemologic. În aceastã privinþã, suspiciunea strecuratã de mitul din
Phaidros – pharmakon-ul scrierii este oare otravã sau leac? – n-a fost preluatã în plan gnoseologic.”4
Începem ºi aceastã parte a lucrãrii cu un
citat din acelaºi tratat despre Memorie, istorie,
uitare al lui Paul RicÉur.
Citatul de deschidere a acestei pãrþi se
constituie într-un bun punct de pornire pentru o
abordare ce-ºi propune sã prezinte Jurnalul lui
Steinhardt din perspectiva sa de document
despre o „istorie nefericitã”.
Dar sã revin la citatul mai sus prezentat,
pentru a spune cã în cazul lui Steinhardt „pharmakon-ul scrierii” a fost un „leac”, Steinhardt

Idem, ibidem,p. 64.
George Ardeleanu, N. Steinhardt (Monografie, antologie cometata, receptare critica), Aula, Brasov, 2000, p. 43.
N. Steinhardt, Dãruind vei dobândi, Ediþia a IV-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 136.
Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea,Traducere de Ilie Gyurcsik si Margareta Gyurcsik, Editura Amarcord,
Timiºoara, 2001, p. 604.
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sideraþi liderii grupului care „uneltea împotriva
securitãþii statului”. Steinhardt relateazã în al
sãu Jurnal amãnunte din timpul anchetelor, prezentând metodele folosite de Securitate, starea
fizicã de-a dreptul jalnicã în care se aflau cei
arestaþi, dar ºi cea psihicã, dominatã de spaimã,
de incertitudine. Ca exemplu vom oferi o etapã
din cadrul anchetei grupului „mistico-legionar”,
aceea a anchetãrii în paralel a „ºefului”
(Constantin Noica) ºi a autorului însuºi (N.
Steinhardt).
„Sã vinã ºeful domnule anchetator, sã vinã.
Anchetatorul sunã, dã un ordin ºoptit ºi
dupã o lungã aºteptare tãcutã e introdus Dinu Nc.
(...)
Ceea ce mã îngrozeºte ºi mã deprimã dincolo de orice putinþã de a mã exprima este înfãþiºarea fizicã a lui Dinu ºi þinuta lui. Infãþiºarea:
slab, gãlbejit, neras, îmbrãcat în þoale ponosite
care nu stau, ci atârnã pe el.(...)
Þinuta: stafia aceasta slãbãnoagã ºi jerpelitã, de îndatã ce a fost introdusã în camerã ºi
aºezatã de gardian cu faþa la masa de lucru a
ofiþerului anchetator ºi de cum i s-a vorbit, a ºi
luat poziþie de drepþi. Nu i s-au scos ochelarii,
iar eu n-am voie sã vorbesc aºa încât n-are de
unde ºti cã sunt prezent. (...)
ªeful vorbeºte pe un ton supus, prompt,
concentrat care evocã un lung ºi dureros dresaj.
Aºa vom ajunge cu toþii.
Nu contestã nimic, confirmã totul, numele
mi-l pronunþã cu nepãsare, înºiruit. (Din dosar,
în preziua procesului, voi afla însã cã figureazã
primul pe lista prietenilor cu care se frecventeazã.) Examenul e scurt ºi candidatul a rãspuns
repede ºi bine (...) iar eu nu-s mai bun decât
ºeful: tac chitic, conform poruncii, nu strig: Dinule, sunt aici, Dinule, nu te lãsa voinice,
Dinule, am hotãrât sã mã port bine.”2
Importante de asemenea, pentru a cunoaºte
atmosfera în care s-a desfãºurat procesul lotului
„mistico-legionar”, sunt pasajele din Jurnal ce
cuprind relatãri din timpul procesului.
„În sala de ºedinþe, dând impresia de
pustietate, uriaºã, ne aºeazã în boxã, tot pe bãnci
– ca la ºcoalã, suntem mulþi foºti elevi ai liceului
Spiru Haret –, acum unul lângã altul înghesuiþi.
Ne plaseazã pe rând cum intrãm: mã pomenesc
între Noica ºi la dreapta, Vladimir Streinu, Pillat,
Sandu L. ºi câþiva pentru mine necunoscuþi ocupã banca întâi: coautorii complotului înfãþiºat
judecãþii ºi pe care-i vãd astãzi prima oarã. Cele

Familia, seria a V-a, septembrie, 1991, anul 27 (127), nr.9 (313), p. 11.
N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ediþia a VII-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, pp. 26-27.

CENTENAR N. STEINHARDT

înainte de a scrie se eliberase „de patimi”, devenise „nou”, „ies vindecat” – afirmã el, îºi
câºtigã libertatea de a uita rãutãþile, de a deveni
„fericit”. Nicãieri pe parcursul Jurnalului nu
descoperi un spirit vindicativ. Descoperi însã
lupta înverºunatã împotriva unui sistem totalitar, unei istorii nedrepte, nefericite. Întotdeauna în bãtaia puºtii stã sistemul, nu individul.
Un sistem de ale cãrui orori nu se mai îndoieºte
nimeni.
De altfel, dacã urmãrim Jurnalul de la un
capãt la altul observãm lesne cã majoritatea spaþiului nu cuprinde relatãri ale ororilor sistemului
comunist, ci, mai degrabã, reacþia celor ce au de
suferit de pe urma sistemului, în mod deosebit a
intelectualitãþii române aruncatã în închisorile
comuniste. Trebuie precizat însã cã Jurnalul nu
are în vedere doar viaþa din închisorile comuniste ci ºi pe cea din afara lor, societatea româneascã în perioada comunistã, probabil o închisoare mai mare ºi ea, precum ºi unele date
referitoare la perioada interbelicã, foarte puþin e
adevãrat.
E, în primul rând, însã, un document al
vieþii din închisorile comuniste, în care fusese
aruncatã mare parte din intelectualitatea românã
a epocii, intelectualitate ce în mare mãsurã a
reuºit sã iasã de acolo fãrã a fi „educatã” (e ºi
cazul lui Steinhardt), ba dimpotrivã parcã împrospãtatã spiritual, parcã mai hotãrâtã ca oricând sã refuze pactul cu diavolul: „De multe ori
m-am întrebat de unde le-a venit acestor oameni, care au stat zeci de ani în închisori, puterea fizicã ºi moralã de a rezista în condiþii pe
care imaginaþia noastrã ar fi trebuit sã fie bolnavã ca sã ºi le reprezinte. ªi mã uit acum în jur
ºi întreb cum pe cei de acolo nu i-am putut
«educa» iar pe noi ne-au «lãmurit» ºi ne-au
«înscris» în CAP, în PCR etc. Rãspunsul nu este
foarte greu, mai ales dacã îl cãutãm în toatã
complexitatea lui: modelele erau acolo în închisori, iar afarã – propagandiºtii...”1 spunea
Traian ªtef la Colocviul „Familiei” din septembrie 1991, Cartea unui scriitor creºtin:
Jurnalul fericirii de N. Steinhardt.
Privind Jurnalul din perspectiva sa documentarã, cel mai important mi se pare a urmãri relatãrile fãcute de N. Steinhardt în legãturã cu „lotul mistico-legionar”. Aºa cum
rezultã din una din denumirile date acestui grup:
„lotul Noica-Pillat”, din el fãceau parte printre
alþii ºi Constantin Noica ºi Dinu Pillat, con-
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patru femei (Anca dr. Ionescu, Marietta Sadova,
Trixi ºi Simina Caracas) sunt în fundul boxei.(...)
Primul grup e al nostru, al deþinuþilor din
boxã, douãzeci ºi cinci la numãr, îngrãmãdiþi pe
bãnci, privind drept înainte (iarãºi nu avem voie
sã ne uitãm altundeva, ºi mai ales unul la altul),
înconjuraþi – asemenea orbitelor electronice din
periferia nucleului atomic – de un cerc de ostaºi
în termen, toþi echipaþi ca pe front, cu puºti
mitraliere automate pe care le þin îndreptate asuprã-ne, dându-ºi silinþa sã se holbeze fioros.(...)
Pe fotoliile de judecatã, cinci militari impasibili, plictisiþi: la mijloc Adrian Dimitriu
(acesta nu plictisit, ci îngrijorat,
cãci e responsabilul: fost avocat ºi domnia sa, în rol ºi costum de colonel).
De îndatã ce mã vãd
aºezat pe bancã sãvârºesc fapta
pe care o consider singura meritorie din viaþa mea: lui Noica, pe
a cãrui faþã se citeºte deznãdejdea ºi în ai cãrui ochi (ochii
aceia care-l cãutau în zadar pe
Mihai Rãdulescu) luceºte o frãmântare atroce, îi suflu trãgându-l de mânecã atâta timp
cât vânzoleala instalãrii noastre
încã nu s-a terminat ºi mai pot
vorbi pe scurt: Dinule, sã ºtii cã
nu suntem supãraþi nici unul pe
tine, te iubim, te respectãm, toate-s bune. (...)
Cu Vladimir Streinu schimb doar priviri
pe furiº ºi câte un mic zâmbet; ne vom da însã
adeseori coate în timpul procesului ºi vom râde
chiar de-a binelea când procurorul, dezlãnþuindu-se, va face, împotriva intelectualilor reacþionãri din boxã, elogiul unui Eminescu, unui
Tolstoi, unui Ghiote.”1
Interesante ºi edificatoare pentru „atmosferã” sunt ºi discuþiile dintre deþinuþii politici
din celulele închisorilor, devenite, unele, adevãrate academii. Este suficient sã amintim doar
câteva nume de mari intelectuali cu care Steinhardt s-a întâlnit în închisorile comuniste ºi despre care el relateazã în Jurnal. Astfel îi amintim
aici pe: „Voiculescu, Leu, Sandu, Streinu, legionarii de la Aiud”, pe Paul Dim. (P. Dimitriu) ºi
Al. Pal. (Alexandru Paleologu), Pãstorel (Al. O.
Teodoreanu), Manole (Em. Neuman), Al. Bilc.
(Alexandru Bilciulescu), Dr. Al. G. (Sergiu Al.
George – orientalistul preþuit în mod deosebit de
Steinhardt), Virgil B. (V. Bulat), pe N. Balotã,
1

Idem, ibidem, pp. 66-68.

pe Nemo. (Virgil Nemoianu) – „Teoria lui
Nemo ºi a mea despre Doktor Faustus al lui
Thomas Mann. I-o rezum lui N. Balotã care o
ascultã cu mult interes.” – precum ºi pe cei
consideraþi liderii lotului: Noica ºi Pillat etc.
Mai sunt pomeniþi în Jurnal alãturi de cei
mai sus înºiruiþi, dar ºi de alþii pe care nu i-am
enumerat aici, o serie de alþi colegi de celulã
care au jucat un rol însemnat în momentul botezului lui Steinhardt. Amintim aici pe Pãrintele
Mina (Mina Dobzeu) – „Cãlugãrul meu e basarabean. E un om tânãr, condamnat pentru a fi
avut vedenii ºi a fi trimis Departamentului Cultelor o scrisoare în care protesta
împotriva desfiinþãrii schitului
unde vieþuise” –, cel care a sãvârºit Sfânta Tainã, asistat fiind
de cei doi preoþi greco-catolici:
„Pãrintele Nicolae (N. Lupea), din
Alba, tânãr, e zglobiu ºi agitat,
glumeþ ºi amator de palavre.
Aduce foarte mult cu un seminarist dintr-un roman rusesc.
Pãrintele Iuliu (I. Fãgãrãºanu) e
mare, voinic, sfãtos ºi cât se poate
de retras”, pe Em. V. (Emanuel
Vidraºcu) „fost avocat ºi profesor”, naºul de botez al lui
Steinhardt.
Dincolo de cei amintiþi
pânã aici ºi conºtient fiind cã îmi
este imposibil sã-i menþionez pe toþi (lucru care
cred cã nici nu e necesar, cei interesaþi de o
anumitã persoanã sau alta având la dispoziþie
Jurnalul lui Steinhardt, dar ºi Lista prescurtãrilor onomastice – situatã la sfârºit în ediþia
folositã – pe care ºi eu am utilizat-o pentru a
oferi între paranteze numele întregi ale celor la
care Steinhardt face referire ºi pe care probabil
din dorinþa de a-i proteja îi numeºte folosind
diferite prescurtãri), aº dori sã mai prezint totuºi
câteva mari personalitãþi ale contemporaneitãþii,
cu care Steinhardt se afla în contact ºi despre
care vorbeºte în Jurnalul sãu: Virgil Cd. (Acad.
Virgil Cândea), Virgil Ier. (V. Ierunca), Nego
(Ion Negoiþescu) - „În procesul lui Nego n-au
scos nimic de la mine...”, Pãrintele Cleopa (Ilie
Cleopa) „cãlugãr cu reputaþie de sfânt” (unul
dintre cei mai mari duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române contemporane).
În concluzie am putea spune cã, fie cã
prezintã aspecte ale vieþii de celulã, ori ale vieþii
într-o societate ce îngrãdea libertatea omului

(ale vieþii într-un univers concentraþionar – societatea româneascã comunistã), fie cã prezintã
aspecte ale devenirii sale religioase, ori aspecte
ale relaþiilor dintre intelectualii vremii, Jurnalul
lui Steinhardt are ºi o dimensiune documentarã
destul de importantã. Este însã (Jurnalul) mai
mult decât un simplu document. E un document
scris – fãrã intenþia de a fi document – frumos,
cu har, cu modestie, cu bun simþ, cu inteligenþã,
ce surprinde aspecte ale unei epoci extrem de
agitate din istoria noastrã contemporanã. Se
constituie într-o sursã de informaþii frumos scrisã, despre aceastã perioadã tulbure, pentru cei
interesaþi a se informa din alte surse decât cele
„oficiale” (dosare ale Securitãþii cuprinzând note informative, stenograme ale proceselor ºi anchetelor, articole din presa vremii), în cea mai
mare parte lipsite de obiectivitate – ba chiar
întocmite, scrise, dupã bunul plac al slujitorilor
regimului – ºi plicticoase.
Cine citeºte Jurnalul doar pentru a se informa, s-ar putea sã nu fie pe deplin mulþumit,
cine-l citeºte însã printre altele ºi pentru a pã-

trunde cât mai profund în spiritul epocii, în
spiritul universului concentraþionar, s-ar
putea sã aibã o revelaþie. Este de altfel meritul
lui Steinhardt de a fi ºtiut sã prezinte lucrurile
într-un mod veridic ºi în acelaºi timp
atrãgãtor.
În concluzie aº putea spune cã având în
vedere toate aceste aspecte e lesne de înþeles de
ce cartea lui Steinhardt a fost primitã atât de
bine, atât de critica literarã: „Jurnalul fericirii
are toate datele unei cãrþi fãrã echivalent în
cultura românã, o carte al cãrei destin abia începe”1, spunea I. Simuþ în 1994 sau „Rareori am
citit în literatura subiectivã din ultimele treipatru decenii o carte mai tulburãtoare ºi mai
plinã de miez uman decât acest Jurnal al fericirii în care gãsesc nu numai un destin intelectual neobiºnuit, dar ºi o moralã: morala omului care trece prin suferinþã ºi care judecã lumea
cu alte criterii decât acelea ale resentimentului”2
cât ºi de cititorul mai mult sau mai puþin avizat.
Mãrturie în acest sens stau cele zece ediþii succesive, începând cu 1991.

Dialectica fericirii la N. Steinhardt
Il n’y a que de vivre; on voit tout et le contraire de tout.3 (Saint Beuve)
dr. Mirel GIURGIU

A

m încercat în fel ºi chip sã-mi explic fericirea ce l-a cuprins pe N.
Steinhardt în timpul detenþiei... O
fericire atât de puternicã încât i-a marcat întreaga perioadã carceralã ºi tot ceea ce a urmat
dupã aceea, fericirea lui ajungând sã fie pe buzele a milioane de oameni, cititori ai Jurnalului
de peste þãri ºi mãri.
Cum poate cineva sã fie fericit în condiþiile în care este constrâns sã treacã zilnic prin
nenumãrate umilinþe, sã se supunã unor torþionari malefici, luciferi ai închisorilor comuniste? Cine ar putea socoti vreodatã prin câte
furci caudine a trecut N. Steinhardt împreunã cu
o parte dintre cei mai iluºtri intelectuali ai acelor
vremi: Constantin Noica, Vasile Voiculescu,
Dinu Pillat, Nicolae Balotã ºi alþii, mai mult sau
mai puþin cunoscuþi publicului larg? – toþi reprezentaþi ai marii culturi, demni de admiraþia ºi
1
2
3

respectul posteritãþii. Oamenii aceºtia au trecut
puntea îngustã „de la sublim pânã la ridicol”,
capete între care, dupã spusa lui Napoleon, nu ar
exista o distanþã mai mare decât un pas... Acel
pas a fost fãcut cu mare rapiditate ºi cu nedescrisã suferinþã – anulând libertatea de expresie ºi de miºcare a acelor elite, care ar fi ºtiut
admirabil s-o foloseascã în beneficiul naþiunii
române, al þãrii ºi al neamului pentru care au fost
sacrificaþi.
Atunci mã întreb, cum poate fi vorba de
fericire în absenþa uneia din condiþiile care o
garanteazã – aceea a libertãþii, aurã a demnitãþii,
desfiguratã de cãlãii totalitarismului cu faþa inumanã. Dupã cât îmi puteam eu închipui, ca simplu cititor al Jurnalului, aceasta nu existã, nu
poate exista fericire pentru om în afara libertãþii
pe care un european convins a exersat-o îndelung. Dar acest Jurnal este unul neobiºnuit,

Ion Simuþ, Incursiuni în literatura actualã, Editura Cogito, Oradea, 1994, p. 313.
Eugen Simion. Scriitori români de azi, vol. IV, David, Litera, Bucureºti-Chiºinãu, 1998, p. 258.
„Nu-þi rãmâne decât sã trãieºti; vezi totul ºi contrariul totului”. Saint Beuve citat de N. Steinhardt.
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tot ce se întâmplã în paginile lui iese din orice
tipare cunoscute pânã la momentul apariþiei lui.
Totul este atât de ieºit din comun încât îl pot
considera ca fiind un superb roman fãcând parte
dintr-o imensã „Comedia Umanã”, în care un alt
Balzac, descriind alte lumi trãitoare în alte epoci
– a pus sã vorbeascã pe Karamazovi, pe prinþul
Mâºkin, pe Don Quijote de la Mancha, pe evangheliºti ºi pe atâþia alþii...
Dilema în care am intrat am dezlegat-o în
bunã mãsurã dupã ce am colindat lumile, epocile ºi timpurile care le-au luminat, ajungând în
cele din urmã la antici. Un fragment din Protrepticul lui Aristotel, la care mã trimite filosoful român Alexandru Dragomir, spune între
altele: „Dar care e acel lucru, dintre toate câte
sunt, pentru care ne-au zãmislit pe noi natura ºi
zeul? Atunci Pitagora rãspunde: «Pentru a privi
cerul (to theastasai ton ouranon)»; iar despre
sine însuºi afirmã cã este un privitor (theoros) al
naturii (phisis) ºi cã în vederea acestui lucru s-a
nãscut.” (Frg. B19, Düring citat de Al Dragomir)
A privi cerul este ceva rupt din rai, dar ce te
faci în închisoarea de toate zilele în care nu existã
decât ciment ºi zãbrele care interzic orice orizont
saturat de luminã, rãmânând în mare parte ascuns
privirii condamnatului privat de libertate?
Mergând mai departe pe filonul grec, încercând sã ieºim din labirintul întrebãrilor,
aflãm cã theoros nu era un simplu privitor al
cerului, ci unul care înþelegea ceea ce vede, ºtia
sã desluºeascã tainele universului.
Aºadar a privi pentru el se confundã cu a
înþelege, a cunoaºte, a gândi, a interioriza în
adâncul fiinþei cele vãzute ºi trãite. De aici ºi
pânã la a analiza – a desface realitatea în bucãþi
tot mai mici – fragmente supuse luminii gândului spre contemplare nu mai e mult ºi atunci
începem sã înþelegem ºi sã-i admirãm pe înþelepþii care, asemeni unor alchimiºti, prefac
gândul în libertate – „theoria” naºte „eleuteria”.
Mai târziu, romanii aveau sã spunã cã „spiritus
flat ubi vult” – spiritul zboarã încotro vrea, el
devine mesagerul libertãþii – nimeni ºi nimic
nu-l poate opri sã cãlãtoreascã pânã la marginile
pãmântului îmbrãcat într-o mantie þesutã din
cele mai fine ºi mai durabile fire-idei, pe care
nici o forþã din lume nu le poate nici tãia, nici
desfiinþa. Parcã acum ne apropiem de cei care
fac apel la sintagma „libertate interioarã”, scopul vieþii înþeleptului antic, exprimat metaforic,
dar încãrcat de înþelesuri la care fac referinþã
Aristotel ºi Pitagora în citatul de mai sus. „În-
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cercând sã înþeleg lumea, creez libertatea ºi ea,
aceastã înþelegere a lumii, este scopul vieþii”
concluzioneazã Al Dragomir.
Fericirea lui Steinhardt rezida din capacitatea lui uimitoare de a cuceri libertatea interioarã folosindu-se de instrumente ale spiritului
dintre cele mai diferite, între care aº menþiona
mai întâi credinþa nestrãmutatã în Mântuitorul
Hristos, pe care se altoieºte propria lui gândire ºi
înþelegere a lucrurilor – cultura lui vastã, o mecanicã finã a ideilor, care sparge tiparele obstacolelor celor mai dificile. Gustul pentru paradox
este una din pârghiile fericirii lui Steinhardt
dupã cum singur o mãrturiseºte, citez din
Jurnalul Fericirii „nu pot rezista ispitei, de a-mi
repeta, de a-mi înºirui, bucurându-mi sufletul ºi
mintea, colecþia mea de paradoxuri despre care
sunt convins cã duc toate cãtre Hristos”. Urmeazã o înºiruire de citate din Martin Luther,
Salvator Dali, Thomas Morus ºi Kirkegaard,
nestemate de surprinzãtoare îngemãnãri ale sacrului cu profanul, rod al unei culturi vaste clãdite pe înþelegerea superioarã a existenþei.
Dintre toate aceste paradoxuri uimitoare
(viaþa omului este impregnatã de nenumãrate
paradoxuri), m-aº opri asupra unuia, care revine
ca un laitmotiv în paginile Jurnalului, el aparþine
filosofului danez Kierkegaard: „Contrariul pãcatului nu este virtutea, contrariul pãcatului este
libertatea”. Steinhardt adaugã imediat: „Cea
mai puternicã rostire omeneascã. Vine imediat
dupã Evanghelii.”
Înþeleg cã este vorba aici, în primul rând,
de acea libertate interioarã asupra cãreia insistãm aici – ea fiind garantul libertãþii exterioare,
cãreia îi împrumutã sens ºi culoare, bucurie ºi
scumpa fericire pânã la urmã, fiindcã transformã banalitãþile existenþei concrete de zi cu zi
în fapte ale îndumnezeirii, ale sublimului, dupã
cum aflãm în Evanghelii sau în romanul care lui
Dostoievski îi plãcea cel mai mult din tot ce s-a
scris pe lumea asta – Don Quijote, eroul lui Cervantes, care-i transforma pe oamenii ce stau în
cârciumã în castelani.
Jurnalul Fericirii relevã o bogãþie de semnificaþii ºi înþelesuri ce propulseazã cititorul
într-o stare de graþie asimilatã bucuriei infinite
de-a trãi, savurând viaþa plinã de paradoxuri,
antinomii, armonii ºi contrarietãþi, care toate
devin imanente gândului ºi sufletului nostru doritor sã împartã o anume fericire impregnatã de
hermeneutica aparte a þesãturii scrisului lui
Nicolae Delarohia.
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Despre utopie, perfecþiune, fericire
în viaþa publicã ºi politicã

perfecþiune cât mai puþin rea, singura cu putinþã
în lumea noastrã”. Dar Steinhardt nu vorbeºte
despre asta. Aici este vorba despre altceva: perfecþionismul în viaþa publicã. Ideea de ideal public în viaþa socialã: organizarea statului, a instituþiilor sale ºi a politicilor puse în practicã. Este
vorba despre ideea de ordine socialã perfectã,
indusã pe cale de regim politic.
Nu este o chestiune filosoficã, teoreticã,
abstractã. Ne întâlnim cu aceastã utopie mai des
decât credem. Este ceva adânc înrãdãcinat în
însuºi felul în care politica ni se prezintã azi, în
dezbateri ºi mass media. Chiar ºi cei altfel reticenþi la mirajul doctrinelor statiste care fac din
stat ºi politicile sale alfa ºi omega existenþei
sociale, o pseudo-religie, scop ºi mijloc al perfectibilitãþii speciei umane, cad de multe ori în
capcanã. Prinºi de dispute ºi focul contestãrii
democratice, uitã de pildã cã în competiþia electoralã avem de ales între varii forme de imperfecþiune. Când alegem între douã partide, alegem
între douã alternative suboptimale. Aºteptarea
apariþiei unui partid perfect, pur alb-ca-zãpada,
alcãtuit din oameni buni, înþelepþi, curaþi, frumoºi este utopicã. Ideea cã nu votez decât cu o
grupare umanã care sã satisfacã o listã întreagã
de atribute angelice, este naivã. Dacã ar fi aºa, ar
trebui aºteptat indefinit. De unde sã iei acei
oameni perfecþi într-o lume ce trãieºte sub umbra pãcatului originar? Votãm alegând între grade de suboptimal. Politic vorbind, alegem ceea
ce e mai puþin imperfect decât altceva.
Partidele, alcãtuiri de oameni în carne ºi
oase, amestec de lumini ºi umbre, nu pot fi, prin
natura lor, acele instrumente ideale pe care le-am
dori. Dezamãgitor? Da. Dar în acelaºi timp, realist. Din pãcate, aºa este lumea aceasta croitã:
din varii forme de imperfecþiune. ªi asta se
aplicã ºi politicii. Iatã de ce, în politicã e atât de
important sã evitãm standarde utopice ºi sã avem
o acutã conºtiinþã a limitelor ºi a relativitãþii.
Problema este însã ºi mai gravã. Ea merge
dincolo de imperfecþiunea indivizilor ºi a for-
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espre „utopia perfecþiunii”, N.
Steinhardt spunea cã „este o utopie
primejdioasã, ca orice utopie. În
lumea pãcatului perfecþiunea nu se încheagã.
Regimurile care fac din ea un scop ajung în cele
din urmã la tiranie ºi oroare, la bãi de sânge,
opresiune, intoleranþã, închisori, torturi ºi lagãre. În asemenea regimuri se ajunge inevitabil
la fericirea obligatorie, impusã de poliþie ºi de
codul penal. Antidotul: conºtiinþa limitelor ºi a
relativitãþii, aspiraþia spre o imperfecþiune cât
mai puþin rea, singura cu putinþã aici.” Observaþia de mai sus nu trebuie cititã ca o simplã
remarcã bazatã pe o tragicã experienþã personalã într-un regim comunist. Chiar ºi aºa, mesajul ei este profund. Realitatea este însã cã
observaþia conþine in nuce o întreagã filosofie
politicã. Sau mai bine zis, o ilustrare magistralã
a modului în care o temã teologicã este continuatã – prin implicaþiile sale – în planul gândirii
politice. Dacã elaborãm ideea, vedem cum opereazã logica teologicã a temei pãcatului originar
ºi a imperfecþiunii umane, când trece graniþa, în
sfera politicului. Urmãrind aceastã logicã în
desfãºurarea ei, lucruri ºi atitudini ce þin de
mundanul politic capãtã o nouã semnificaþie.
S-ar putea spune cã aceastã semnificaþie,
dacã ar fi înþeleasã de cât mai mulþi, ar putea
schimba modul în care gândim sfera politicului.
Dar câþi pot înþelege? ªi câþi au tãria sã reziste
perfecþionismului în viaþa publicã? Câþi pot rezista dublei tentaþii de a folosi perfecþiunea ºi
fericirea ca etaloane ale vieþii publice ºi
politice?!
Sã notãm, nu este vorba aici despre perfecþionismul individual. Problema încercãrii individului de a-ºi depãºi propriile limite este o
problema de sine stãtãtoare. ªi în cazul individului existã pericole evidente, în condiþiile în
care conºtiinþa limitelor ºi a relativitãþii este
uitatã. ªi în cazul proiectului de viaþã personalã
putem vorbi despre chestiunea realismului ºi
maturitãþii manifestate în „aspiraþia spre o im-
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melor prin care aceºtia se organizeazã politic,
cum sunt partidele. Ca sã realizãm gravitatea, sã
ne aducem aminte cele spuse de unul dintre cei
mai mari ºi influenþi gânditori politici ai tuturor
timpurilor: James Madison, pãrinte fondator al
Statelor Unite ale Americii, coautor al Constituþiei SUA. Madison spune urmãtoarele: Dacã
oamenii ar fi îngeri, nu am avea nevoie de stat
sau guvernare. Dar nu sunt. Prin urmare, trebuie
sã creãm instrumentele politice (instrumente ce
presupun folosire forþei ºi rãului) ca sã ne autoguvernãm natura cãzutã, sã pãstrãm ordinea ºi o
urmã de dreptate în relaþiile dintre noi. O remarcã foarte interesantã ºi plinã de implicaþii.
În primul rând, din ea înþelegem cã imperfecþiunea umanã este însãºi originea ºi motivul guvernãrii. Guvernarea emerge din faptul cã
omul este imperfect, este prada tentaþiei ºi rãului. Nefiind îngeri, pentru ca sã poatã convieþui
în condiþii tolerabile, oamenii au nevoie de formule de organizare. Statul, guvernarea sunt o
expresie ºi manifestare necesarã a laturii întunecate a condiþiei umane. În al doilea rând, sã
observãm cã statul, guvernarea presupun administrarea rãului, a imperfecþiunii. Sunt domenii
în care, vrei nu vrei, ai structuralmente de a face
cu lucruri care þin de pãrþile cele mai puþin
luminoase ale naturii umane ºi ordinii social-politice. Deci prin însãºi funcþia lor, aceste formule de organizare trebuie sã lucreze cu rãul, sã
calce rãul cu rãu, imperfecþiunea cu imperfecþiune. De ce? Cum ai putea sã menþii ordinea
socialã sau anumite standarde în faþa rãului dacã
nu ar trebui sã te confrunþi cu forþele, factorii,
indivizii care le pun în pericol? Cum poþi lupta
cu ceva fãrã sã devii familiar cu acel ceva, sã-l
atingi, sã îi cunoºti cãile ºi mijloacele ºi sã te
opui lor în modurile cele mai eficiente?!
Vedem aºadar, din cele de mai sus, cum
logica teologicã a pãcatului originar ºi a imperfecþiunii umane opereazã în continuare, în
noi forme, atunci când trece graniþa în sfera
politicului. Urmãrind aceastã logicã în desfãºurarea ei, vedem, aºa cum spuneam, cum lucruri ºi atitudini ce þin de mundanul politic capãtã o nouã semnificaþie. Putem însã merge ºi
mai departe. În paragraful citat, N. Steinhardt
spune ceva ºi despre problema fericirii. ªi o face
accentuând un aspect care scapã de multe ori
cititorilor sãi, altfel avertizaþi încã din titlul lucrãrii sale majore, Jurnalul, cu privire la aceastã
temã cu totul specialã. În regimurile politice,
bazate pe utopia perfecþiunii, spune el, se ajunge
inevitabil la fericirea obligatorie, impusã de poliþie ºi de codul penal. Experienþa sa personalã
într-un astfel de regim, stã mãrturie.
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Este uºor de speculat cã orice regim bazat
pe utopie, pe negarea imperfecþiunii ºi naturii
umane ajunge mai devreme sau mai târziu sã
decreteze fericirea. Dacã scopul guvernãrii nu
este sã facã lucrurile tolerabile pentru convieþuirea unor fiinþe umane imperfecte, în trecerea
lor prin aceastã lume, care ar putea sã fie scopul
sãu? Lista rezidualã nu este prea lungã. Fericirea
tuturor, aici ºi acum, cu utilizarea aparatului de
stat ºi administrativ din dotare, devine alternativa preeminentã. Înþelegem cã alunecarea pe
aceastã pantã este într-adevãr posibilã în dictaturi ºi regimuri autoritare. E posibil însã ca
utopia fericirii de stat sã cuprindã ºi regimuri
democratice ºi liberale? Ce se întâmplã atunci?
Iatã o întrebare interesantã.
N. Steinhardt nu ºi-a pus-o pentru cã formaþiunea sa de constituþionalist liberal-conservator îl fãcea sã gândeascã despre fundamentele
ideologic-constituþionale ale statelor occidentale în termeni care eliminau din start varianta
utopicã. Azi însã suntem obligaþi sã ne-o punem.
ªi o facem nu din motive speculative sau teoretice, ci pur ºi simplu pentru cã oamenii politici
occidentali au ajuns sã ºi-o punã.
La început a fost poziþia excentricã a Regatului Bhutan unde regele a declarat cã nu-l
intereseazã sã maximizeze produsul naþional brut,
venitul naþional etc. ci, în consonanþã cu doctrina
Budistã de stat, fericirea naþionalã. Apoi, ceea ce
pãrea o idee bizarã, într-un stat marginal, s-a
extins. În state precum Franþa, Marea Britanie,
Canada, se vorbeºte despre iniþiative similare.
Se cautã articularea unor alternative neconvenþionale de evaluare a performanþei economico-politice. ªi astfel s-a ajuns la ideea cã mãsurarea
performanþei guvernãrii poate deveni o chestiune
de percepþie subiectivã. De fapt, prosperitatea
materialã nici nu mai conteazã. Fericirea primeazã. Ce poate suna mai bine ºi frumos?!
Urmãtorul pas ar pãrea sã fie construirea
unui indicator al Fericirii Naþionale (în consonanþã cu binecunoscutul indicator Venitul Naþional), pentru ca guvernele sã fie capabile sã
maximizeze naþional fericirea, aºa cum se strãduiau pânã acum sã maximizeze produsul intern
brut sau venitul naþional. ªi pasul a fost fãcut.
Cã nu este o glumã, stã mãrturie declaraþia primului ministru britanic ce a anunþat chiar o
poziþie oficialã în acest sens. Un oficial londonez sintetiza astfel lucrurile: „Ceea ce este
nou sau ar putea fi dramatic diferit în cazul
Marii Britanii este nu doar cã guvernul vrea sã
întreprindã o colectare mai largã ºi aprofundatã
a datelor subiective privind fericirea populaþiei,
ci cã vrea sã dea un rol central acestor date în

alegerea ºi evaluarea politicilor publice.” Pe
scurt, se pare cã existã oameni politici, ºi nu
lipsiþi de influenþã ce încep sã gândeascã nu în
termeni de „stat social” sau „stat al bunãstãrii
gener ale” ci în termeni de Stat al Fericirii
Generale. Altfel spus, Regatul Hedonist al Marii
Britanii, Republica Fericitã Germanã, regimurile viitorului...
Sigur, am putea spune, rãutãcioºi, cã
aceastã schimbare de focus de la datele economice agregate la cele ale fericirii subiective a
indivizilor prinde bine oricãrui politician într-un
moment de crizã economicã structuralã, când
statele ºi guvernele realizeazã limitele manipulãrii ºi intervenþiei lor în economie. Ce e mai
uºor ºi tentant pentru politicieni decât sã declare: „Da, economia merge prost, nu producem, nu vindem, nu sunt locuri de muncã. Cu
indicatorii macroeconomici stãm la pãmânt. Dar
uitaþi-vã la indicatorii de fericire naþionalã, cum
au crescut de la atât la sutã, la atât la sutã, în
numai cinci luni!”. Am putea deci pune toatã
aceastã poveste cu noul interes în a crea regimuri politice ce se autolegitimizeazã în termeni de
maximizare a ceva atât de vag ºi eluziv precum
„fericirea naþionalã”, pe seama conjuncturii economice, ridicã din umeri ºi trece mai departe.
Realitatea însã este cã tema relevã ceva
foarte important ºi adânc despre politicã, stat ºi
guvernare în lumea de azi. Sã nu încheiem fãrã a
formula câteva întrebãri în acest sens: Este utopic sã gândeºti despre stat ºi guvernare ca despre
un instrument de generare de fericire naþionalã?
Fondatorii Statelor Unite ale Americii, autorii
Constituþiei SUA, vorbeau, e adevãrat, despre
fericire. Dar vorbeau despre dreptul ca fiecare
individ sã-ºi caute fericirea aºa cum crede, ºtie ºi
poate. Nu vorbeau despre asigurarea, pe bazã de
mãsurãtori, a „fericirii naþionale” de cãtre gu-

vernanþi, folosind ca instrument aparatul administrativ ºi politic al statului.
Este aceastã din urmã idee fezabilã? Ce
înseamnã ca statul sã îºi asume rolul de administrator ºi producãtor al fericirii personale a milioane ºi milioane de oameni? Ce se întâmplã
atunci când nefericirile individuale ale unuia ºi
altuia vin sã scadã scorul naþional ºi ratingul de
þarã? Cum vor fi tratate în astfel de regimuri
imperfecþiunea ºi nefericirea? Sau pur ºi simplu
indiferenþa, neutralitatea pe scala fericirii, calculatã de experþii guvernamentali? Ca o deficienþã? Ca o patologie? Tratabilã? Netratabilã?
Ce înseamnã toate acestea pentru modul în care
se va raporta statul la cetãþean? Ce vor promite
politicienii ºi ce aºteptãri vor crea ei între cetãþeni? Cu ce consecinþe? Încotro se vor îndrepta,
cum vor evolua regimurile care fac din fericire,
aici ºi acum, cu ochii la cabina de vot, un scop în
sine?
Este deci ideea politicã a Statului Fericirii
Generale, o utopie primejdioasã, ca orice utopie? N. Steinhardt ne-a avertizat cã în lumea
pãcatului, utopia îºi face loc ºi adepþi fiindcã
este intrinsec legatã de promisiunea fericirii ºi
perfecþiunii în aceastã lume, aici ºi acum. ªi
ne-a mai avertizat cã „în lumea pãcatului perfecþiunea nu se încheagã”. Se poate închega Fericirea Naþionalã ca obiectiv politic, þel al statului
ºi criteriu de bonitate a ordinii sociale? Monahul
de la Rohia nu a discutat aceste teme ºi întrebãri.
Ne-a lãsat însã clar articulate criteriile ºi logica
pe care ar trebui sã le folosim pentru a aborda
lucrurile în mod corect. ªi ne-a mai lãsat ceva: O
meditaþie profundã cu privire la natura fericirii.
Astfel încât, atunci când e cazul, sã putem avea
o înþelegere elementarã a aceea ce este ºi ce nu
este, ce înseamnã ºi ce nu înseamnã, ce presupune ºi ce nu presupune noþiunea în cauzã.

Adesea, socratic, ne scruta ºi ne îndemna sã învãþãm sã fim noi înºine. Nu se da în vânt
dupã perceptistica provincialã. Nu-l încânta moralismul didactic. Avea darul de a alege binele.
Intuia, numea ºi dezaproba rãul, oricât de subtil ar fi fost mascat (sunt mulþi „iscusiþi” care au
pãlit în faþa intransigenþei sale). Zâmbea la dezmãþul plebeian. Întrona pe nesimþite
demnitatea eticã supremã. Alunga impersonalismul legii morale. Degusta cu o sete de viaþã
copleºitoare semnificaþia întâmplãrilor. Ne amintea mereu propoziþia augustinianã „Lumea e
o frazã în curs de rostire.”
Augustin Botiº. Avea darul de a alege binele...
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 56.
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Semnificatia lui 2+2=4 la N. Steinhardt
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dr. Mirel GIURGIU,
Frankenthal, Germania
Poate cã n-aº fi scris în mod repetat invocându-l pe N. Steinhardt, dacã acesta, în Jurnalul
fericirii, nu ar apela la conºtiinþa cititorilor punându-i sã rezolve problema lui 2+2=4.
El pleacã de departe, cum îi place de obicei
sã strãbatã orizonturi vaste înainte de a ajunge sã
mãsoare în lung ºi-n lat ograda proprie. De la
Dostoievski ajunge la Brice Parain, filosof ºi eseist
francez (1897-1971) care susþinea cã, citez: „a
vorbi sau a tãcea e totuna cu sã trãieºti sau sã mori”.
Un om al cãrui instrument de lucru este
intelectul, om pe care-l definim de obicei a fi un
intelectual, nu-ºi poate permite luxul, în anumite momente date, sã se refugieze în domeniul
sãu, ignorând ceea ce se întâmplã în jur.
Nicu Steinhardt aruncã mãnuºa celor ce se
simt bine în amfiteatre cu ferestrele închise spre
realitatea de afarã – în ciuda faptului cã aceasta
ne relevã la un moment dat adevãruri necruþãtoare, inconturnabile de altfel...
„A spune cã doi cu doi egal cu patru nu
înseamnã a declara ca Tudor Vianu cã Goethe a
scris Poezie ºi adevãr; cã Voltaire a murit în
1778, ori cã Balzac, domnilor, e un realist romantic. Sau a þine ca George Cãlinescu, admirabile, inedite prelegeri despre viaþa ºi opera
lui Mihai Eminescu. Când alãturi de tine oamenii sunt tãiaþi cu fierãstrãul, dacã vrei sã
enunþi cã doi ºi cu doi fac patru înseamnã cã
trebuie sã urli cât te þine coºul pieptului: este o

nedreptate strigãtoare la cer ca oamenii sã fie
tãiaþi în douã cu fierãstrãul. Sub domnia lui
Robespiere afirmau cã doi ºi cu doi fac patru, cei
care se revoltau împotriva faptului cã niºte oameni erau trimiºi la ghilotinã numai pentru cã se
nãscuserã nobili.” (Jurnalul Fericirii)
Dacã vreodatã am crezut cã problemele
simple au rezolvãrile cele mai complicate, atunci ne-am regãsit în cele de mai sus, dacã nu, o
sã începem noi sã dezlegãm încâlcelile ivite,
fãcând apel la memorie, reîntorcându-ne în anii
negri ai instalãrii puterii comuniste la noi –
cãreia, departe de a i se fi opus în vreun fel –
mari intelectuali ai cetãþii, au fãcut jocul tiranilor, practicând adesea un exces de zel care i-a
uimit pânã ºi pe cãlãi.
Impactul nerezolvãrii acestei operaþii aritmetice se resimte ca o undã a cutremurului social care a cuprins societatea româneascã timp
de 50 de ani, având ecouri pânã în ziua de azi.
De aici actualitatea abordãrii acestei teme – ilustrate magistral de cãtre N. Steinhardt.
Am dorit aici sã insist asupra unei idei cu
parfum de esenþã vie rãspânditã în gândirea marelui scriitor, om de culturã – mai ales OM de
mare conºtiinþã – idee care mã preocupã datoritã
vastului orizont pe care-l deschide spre câmpul
unor dezbateri necesare în societatea noastrã.
Un alt fel de „a fi sau a nu fi” la care nu putem
rãmâne indiferenþi.

Alexandru Vlad ºi N. Steinhardt
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De la Didahiile lui Antim Ivireanul
la Cuvintele de credinþã – un parcurs integrator
doar din simpla imputare a neputinþei rostirii, ci
ºi din teama cã un cuvânt, oricum relativizat prin
practica ºi uzura spunerii nu ar putea exprima pe
deplin adevãrurile teologice supreme care se
doresc a fi împãrtãºite. Acel „egestas linguae”,
acea neajungere a limbii de care se plângeau
încã din vechi timpuri latinii, ori mai târziu
scriitorii noºtri întemeietori de limbã literarã nu
e o gãselniþã scriitoriceascã pentru spiritele care
ar voi sã mimeze modestia, ci e chiar o înþelegere superioarã a originii divine a cuvântului
înþeles ca Logos. Dacã Dumnezeu este tainã,
profunzime ºi paradox, atunci cuvintele care ar
trebui sã glãsuiascã despre acest fapt sunt neajunse, imperfecte. Parcursul unui scriitor de tipul lui Steinhardt e dinspre catafatic spre apofatic, adicã dinspre dimensiunea mãrturisitoare
a cuvintelor spre cea tainicã a felului în care
vorbim despre Dumnezeu ºi despre toate alcãtuirile aflate dincolo de puterea noastrã de înþelegere ºi zicere.
Nu e de trecut cu vederea nici aspectul
dedicaþiei ce se face în preambulul Cuvântului
înainte la volumul deja amintit: douã nume ºi
douã evenimente care, coroborate, dau mãsura
mizei textelor: „Prea Cuviosului Arhimandrit
Mina Dobzeu în amintirea zilei de 15 martie
1960; Prea Cuviosului Arhimandrit Serafim Man
în amintirea zilei de 16 august 1980.” (STEINHARDT, 2006, p. 17) Cele douã evenimente –
botezul ºi tunderea în monahism – marcând darea numelui ºi schimbarea acestuia devin margini de existenþã, limite de la care se poate reface întregul parcurs scriitoricesc al lui
Steinhardt, o dovadã în plus a faptului cã pentru
el viaþa ºi opera sunt douã constante de nediferenþiat.
Autorul ne avertizeazã în acelaºi Cuvânt
înainte cã din cele cincizeci ºi unul de texte
prezente în volum doar trei nu fac parte din
categoria numitã de el a predicilor, celelalte
patruzeci ºi opt la numãr nefiind stilizate ori
revizuite, pãstrând astfel aspectul viu al spunerii
ºi nepretinzându-se a fi pedante, triumfaliste ori
dojenitoare. Rostul unei predici este, evident, nu
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n parcursul scriitoricesc al lui Nicolae
Steinhardt, predicile rostite în intervalul 1980-1989 în biserica mãnãstirii
Rohia, reprezintã forma de manifestare exterioarã
a talentului unui scriitor complex ºi polivalent.
Rãmase în variantã redactatã în manuscris în chilia cãlugãrului, ele îi sunt cu mare grijã încredinþate pãrintelui Ioan Pintea, vechi prieten al
lui Steinhardt, încã din primii ani ai vieþuirii
acestuia în obºtea mãnãstirii Rohia.
În dorinþa sa de a reda cât mai repede
publicului cititor comoara omileticã cuprinsã în
ciclul celor cincizeci ºi una de cuvântãri, pãrintele Ioan Pintea încredinþeazã manuscrisul
predicilor, la doar doi ani de la Revoluþie ºi, implicit de la moartea autorului, Editurii Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, care le publicã cu un titlu schimbat în
1992 – Dãruind vei dobândi ºi cu uºoare modificãri de structurã ºi denumire a capitolelor.
Patru ediþii ulterioare vor apãrea în aceastã formã pânã în anul 2006 când apare volumul intitulat Cuvinte de credinþã, dupã titlul original al
autorului, cu o postfaþã semnatã de Ioan Pintea
ºi intitulatã Binecuvântarea smochinului.
Douã aspecte esenþiale reþinem din chiar
primele pagini ale cãrþii, mãrturii menite sã glãsuiascã despre intenþia autorului faþã de textul
sãu ºi despre posteritatea vizatã prin actul lecturãrii acestuia: nevoia de mãrturisire publicã prin
cuvântarea teologicã ºi dialogul cu ascultãtorii,
predica fiind unul dintre cele mai clare exerciþii
de retorism care-l implicã nu doar auditiv, ci ºi
cogitativ ºi emoþional pe ascultãtorul pe care-l
putem percepe fie în sens restrâns ca pe un
credincios, fie în sens larg ca pe un receptor în
actul modern al comunicãrii interumane. Desigur, cunoscuta modestie a scriitorului e recurentã ºi ne aºeazã fãrã milã în mijlocul aºa-numitelor stângãcii, evident presupuse doar de
autorul mult prea nemulþumit de prestaþia sa,
ezitãri pe care Steinhardt le numeºte „manii
cogitative, sãrãcie lexicalã ºi metaforicã, în
câmp informaþional restrâns.” (STEINHARDT,
2006, p. 17) În profunzime, modestia nu vine
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acela de a-l dojeni pe credinciosul aflat în bisericã, ci de a-i descoperi prin cuvânt latenþele
pozitive, noimele textelor biblice ºi adevãrurile
de credinþã pe care trebuie sã le înþeleagã ºi la
care trebuie sã fie ºi el parte ziditoare. Desigur,
încadrarea de cãtre Steinhardt a cuvântãrilor de
la Rohia în categoria predicilor poate naºte atari
comentarii din cauza stricteþii regulilor de redactare a unei predici la care textele lui Steinhardt
nu se supun întotdeauna. Pânã la urmã, pentru
acesta din urmã e important, e esenþial chiar
ceea ce spune, ºi nu neapãrat felul în care spune.
Nu trebuie sã înþelegem de aici cã vorbitorul-cãlugãr ar nesocoti stilul unei cuvântãri oricum
specialã prin natura ºi conþinutul acesteia, ci mai
degrabã cã, hãrãzit cu talent scriitoricesc ºi ducând dupã sine dubla determinare – cãlugãr ºi
om de litere –, va marca în stil personal, uneori
uitând de canoanele genului, ideatica ºi aspectul
structural al cuvântãrilor.
La secole distanþã, Steinhardt nu e decât
un continuator al mitropolitului Antim Ivireanul.
Pentru omul-text, care devine omul-operã, predicile nu sunt altceva decât reflecþii în teologic
ale literarului ºi culturalului ºi, invers, diseminare a sacrului ºi a felului unic de a-l percepe în
opera proprie sau prin raportarea comparatisticã
la alte opere.
Vom încerca sã dovedim valabilitatea
acestor afirmaþii prin analiza textului predicilor,
din perspectiva limbajului religios ºi a procedeelor retoric-discursive folosite.
Titlurile predicilor sugereazã ideea centralã a acestora, nucleul ideatic. O parte dintre
ele trimit la denumirile pericopelor evanghelice,
altele la nume de sãrbãtori din calendarul creºtin:
Cana Galileii, Femeia hananeancã, Pericopa
de la Matei 9, 27-35, Femeia gârbovã, Cazul
Zaheu, Pericopa de la Luca 7, 11-17 sau
Praznicul Sfântului Antonie cel Mare, Predicã
la duminica a 5-a dupã Rusalii, Predicã la praznicul Sfântului Ioan Botezãtorul, Predicã la
praznicul Întâmpinãrii Domnului, Predicã la
Duminica Ortodoxiei, Duminica Tomei, Cinstirea Sfântului Arhidiacon ªtefan, Predicã la Duminica a 4-a din Postul Mare, Sfântul Prooroc
Ilie. Altele ating probleme morale ori dogmatice, reprezentând în gen eral problematici
di ficile, greu de abordat în raportul interconfesional sau chiar în interiorul aceleiaºi confesiuni: Vocaþia monahalã, Sfânta mânie, Falsul
idealism, Curajul, Încrederea, O contribuþie la
problema epifaniei, Reflecþii despre moarte, În
legãturã cu problema predestinãrii, Douã evlavii ce nu se cuvin a fi pãrãsite: cinstirea crucii ºi
a maicii Domnului, Iertarea, O pseudoproblemã.
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Doar trei dintre aceste cuvântãri grupate
în volumul de faþã nu au fost rostite ca predici, ci
ca discursuri ocazionate de evenimente culturale la care a participat pãrintele Nicolae: Tabãra Mãgura ºi mãnãstirea Ciolanu, Crez ortodox, Reflecþii cãlugãreºti.
La o primã lecturã a textelor predicilor se
poate observa debutul scurt, concis ºi convingãtor, acel exordiu al latinilor prin care vorbitorul trebuie sã câºtige bunãvoinþa publicului,
imediat o sistematizare a ideilor ce vor urma a fi
expuse, idei principale decurgând în chip logic
din chiar problematica enunþatã ºi tratarea temei
bazatã pe exemplificare, problematizare, implicare ºi, nu în ultimul rând, ºocare a ascultãtorului prin felul unic de a înþelege aspectul
supus atenþiei celorlalþi, de multe ori din perspective nemaiexperimentate anterior.
Spre pildã, un debut ex abrupto, de tipul
celui din predica rostitã la Duminica Ortodoxiei,
ori al celui din predica Vocaþia monahalã, sunt
de naturã a-l face pe ascultãtor atent la demonstraþia vorbitorului, mai ales pentru cã perspectiva propusã e surprinzãtoare, uneori chiar uºor
hazardatã :
• „Cred cã bun lucru fac, în aceastã Duminicã a Ortodoxiei, încercând sã rezum ºi sã
comentez pentru dumneavoastrã o nuvelã
aºa-zis fantasticã a ilustrului nostru compatriot
Mircea Eliade, nuvelã intitulatã O fotografie
veche de 14 ani ºi care de fapt reprezintã un document de deosebitã valoare ºi importanþã pentru
teologia ortodoxã ºi pentru gândirea româneascã.” (STEINHARDT, 2006, p. 201-202)
• „Spre a încerca sã o înþelegem ºi lãmuri
[vocaþia monahalã, n.n.] este neapãrat nevoie sã
efectuãm o scurtã incursiune în trei domenii ale
ºtiinþei: logica matematicã (algebra), geometria
ºi fizica.” (STEINHARDT, 2006, p. 48)
De la bun început, pãrintele Nicolae ni se
prezintã ca un cãlugãr atipic: a fost evreul care
s-a creºtinat în puºcãria comunistã, a vrut sã
devinã monah ºi, mai mult decât atât, a cerut
ierarhului din eparhia cãruia fãcea parte sã-i dea
libertatea de a predica în biserica mãnãstirii,
ºtiut fiind cã el nu a mai ajuns sã primeascã ºi
preoþia în monahism, aºa cum dorise la începutul vieþii cãlugãreºti. E atipic nu doar prin
parcursul existenþial, ci ºi prin felul unic de a
înþelege cuvântul adresat oamenilor, ºi anume,
ca o sãmânþã roditoare, asemenea aceleia din
pilda semãnãtorului.
Practica raportului emiþãtor-receptor
într-o conversaþie ne învaþã cã ambii participanþi

Vom încerca o disecare a textului acestor
predici, o analizã a gramaticii discursive a acestora, dorind sã demonstrãm cã, în cazul pãrintelui Nicolae, vorbim despre un discurs atipic,
nesubsumat vreunor norme sau dogme retorice,
ºi nici mãcar teologice, ºi cã mai ales limbajul
religios este cel care se îmbogãþeºte prin contribuþia de excepþie a omiliilor pãrintelui la dezvoltarea unei astfel de specii discursive.
Dacã perioada comunistã marcheazã în
literatura românã turnura adevãratelor cãrþi spre
zona scriiturii subversive, omilia nu are nevoie
de acest artificiu, deoarece discursul acesteia
traverseazã istoria, iar pildele oferite ca model
rãmân valabile. Nu vom întârzia sã delimitãm de
la bun început competenþa filologicã de cea teologicã în ceea ce priveºte textele predicilor, arãtând cã, pentru lectorul ºi comentatorul acestor
omilii, prioritarã e problematica limbajului, ºi
nu neapãrat aspectul moral-dogmatic, care þine
mai degrabã de perspectiva interpretativã a unui
teolog.
Prin gramatica omiliilor înþelegem felul
special al pãrintelui de a se raporta la textul
biblic ca la un corpus textual cu semnificaþii
multiple, niciodatã decriptate pânã la capãt, raportare ce imprimã textelor predicilor o anume
disciplinã, o atare modalitate de configurare a
ideilor. Trimiterile contextuale, intertextualizãrile, sistematizarea ideilor în discurs, transdisciplinaritatea ºi viziunea înnoitoare prin apelul
la modelele culturale fac din predici un izvor de
plinãtate intelectualã. În plus, la predica lui
Steinhardt nimic nu plictiseºte, pentru cã nimic
nu e loc comun, nimic nu se spune în felul în
care s-a mai spus pânã la el. Senzaþia este aceea
cã predicatorul vede în textul biblic potenþialitatea primã a semnificaþiilor pentru cã nu s-a
contaminat de cliºeele discursului religios bisericesc, el venind dintr-o altã zonã cultural-religioasã ºi dintr-o altã tradiþie a Scripturii. Fixarea poporului evreu în recunoaºterea ºi
studierea exclusivã a Vechiului Testament îi

conferã lui Steinhardt un avantaj faþã de alþi
comentatori ai aceloraºi texte. În fine, talentul
scriitorului, al criticului literar se face simþit la
orice pas în exprimarea plasticã, variatã, salvatã
de monotonie, în trimiterile literar-culturale pertinente ºi în înþelegerea profundã a sensurilor
antropologiei culturale.
Un exemplu de sistematizare a ideilor în
discurs se aflã în predica Duminicii a 7-a dupã
Rusalii, cea în care se citeºte pericopa evanghelicã de la Matei 9, 27-35. Predicatorul îºi
începe discursul prin numirea celor patru idei
care i se par a deriva în mod direct din textul
Evangheliei, iar în predica din Duminica a 5-a
dupã Rusalii identificã de la bun început cinci
idei fundamentale pe care le prezintã pe rând,
dezvoltând-o pe fiecare în parte la momentul
cuvenit:
„1. Punerea la probã a credinþei; 2. Însãºi
problema credinþei: ce-i credinþa, ce-i necredinþa? 3. Porunca ne-vestirii minunilor, singura
poruncã dumnezeiascã pe care suntem încuviinþaþi (de nu ºi obligaþi) sã nu o luãm în seamã, sã o
cãlcãm; 4. Problema rãutãþii absolute, a rãutãþii
îndârjite, împietrite, ferecate în sine.”
(STEINHARDT, 2006, p. 213 - 214)
„[…] textul evanghelic al zilei evocã, socotesc, cinci idei fundamentale.
Prima: Sufletul unui om face mai mult
decât o turmã de porci, fie ea de douã mii de
capete. De nespus mai mare valoare este mântuirea unui om decât orice valoare materialã,
oricât de însemnatã.
A doua: Frica e pricinã de alungare a lui
Hristos.
A treia: Din textele evanghelice reiese cã
demonii îl cunosc pe Hristos, ºtiu cum nu se
poate mai limpede Cine este: Fiul lui Dumnezeu
Celui Preaînalt.
A patra este legatã de rãspunsul dat de
cãtre demon întrebãrii lui Hristos: care-þi este
numele?, rãspunsul fiind: «Legiune (ori oºtire,
ori leghion) este numele meu, cãci suntem
mulþi.» (Marc. 5, 9)
A cincea: Pericolul demonismului.”
(STEINHARDT, 2006, p.163-164)
Demonstraþiile prin exemplificãri punctuale sunt foarte frecvente la Steinhardt. Variate
exemple se pot da, mai ales cã ideile tuturor
predicilor se preteazã la astfel de tipuri de modelãri: cuvântãtorul colporteazã informaþii cu
privire la smerenia Sf. Ioan Botezãtorul raportându-le la patru izvoare revelate ale celor patru
Evanghelii; la aceeaºi predicã despre cinstirea
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sunt la fel de importanþi, de dinamica relaþiilor
celor doi þinând nevoia de a schimba atunci când
e necesar orientarea discursului, tonul sau stilul
abordate. Dacã pãrintele Nicolae recunoaºte în
Cuvântul înainte cã aceste predici sunt niºte
dialoguri cu ascultãtorii, înseamnã cã pornind
de la aceastã premisã trebuie sã înþelegem ºi sã
analizãm datele discursului steinhardtian. Exordiile ex abrupto ºi desele întâmpinãri retorice
ale ascultãtorilor au de-a face tocmai cu aceastã
deschidere a raportului emiþãtor-receptor.
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Sf. Ioan Botezãtorul realizeazã o paradigmã demonstrativã ce se bazeazã pe patru niveluri de
abstractizare, mânia Domnului e analizatã în
cinci ocazii diferite în care statutul celor vindecaþi Îl invitã pe Hristos la mânie legitimã,
întâlnirea cu femeia cananeancã e asemãnatã
unei logomahii, unui examen în patru etape ºi
ºapte rãspunsuri echivalente celor ºapte calitãþi
ale acesteia, minunile din admiraþie, ºi nu din
milã sunt în numãr de ºapte, iar iertarea e de
patru feluri.
Mãsura calitãþii unei predici e direct proporþionalã cu efortul pregãtirii îndelungi a acesteia. Dovada pregãtirii minuþioase, asidue a
predicilor lui Steinhardt o fac desele ºi variatele
trimiteri biblice, într-atât de numeroase, încât
descumpãnesc pe oricine. E imposibil sã mai
contraargumentezi, deoarece dovezile sunt copleºitoare. Vorbitorul îºi ameþeºte auditoriul cu
o avalanºã de citate, de nume, de versete biblice
reþinute ºi reproduse cu o fidelitate de invidiat.
Fraza, arborescentã prin construcþie, folosindu-se de paranteze spectaculoase ºi de expandãri sintactice de tipul explicaþiilor, al paralelismelor sau chiar al metaforelor, e un
exemplu de frazã B la Proust, al cãrei final se
regãseºte uneori cu greu dupã un ºir de optsprezece nume cu determinanþii lor simbolici.
Citatul reprezintã o parte din fraza care se întinde pe o paginã ºi jumãtate de volum, dând din
nou mãsura pregãtirii vorbitorului, dar ºi pe
aceea a universului cultural ºi ºtiinþific pe care le
deþine. Serioasa concentrare de nume ºi de referinþe într-o singurã predicã vorbeºte despre
caracterul comprehensiv al predicilor, comprehensivitate care nu rãmâne doar la nivelul unui
proiect, ci care se ºi materializeazã în ºirul de
explicaþii, de citãri ºi de simbolisme decriptate.
Nimic nu e la Steinhardt promisiune neonoratã,
raportul exordiu-final fiind unul echilibrat, verificabil prin concluziile la predicã, concluzii ce
trimit în oglindã la problematica enunþatã întru
început.
Am putea afirma chiar preeminenþa discursului cultural, mergând pe acelaºi palier de
frecvenþã cu discursul teologic. Din nou, vorbitorul neputându-ºi nega formaþia culturalã,
consubstanþialã dealtfel cu sinele, se vede mereu
scris de propriul sãu text ºi vorbit de conþinutul
discursului. Accesele culturale sunt ubicue ºi de
multe ori surprinzãtoare. Astfel, într-o predicã
la Duminica Tomei, vorbind despre încredere ºi
credinþã, ca despre douã coordonate ale existenþei apostolilor, face, pentru o mai uºoarã înþelegere a mesajului omiliei, un excurs plastic,
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comentând douã cunoscute tablouri din istoria
picturii europene: Rãstignirea lui Matthias
Grünewald ºi tabloul omonim al lui Velásquez,
aceeaºi idee regãsindu-se ºi în Jurnalul fericirii
(STEINHARDT, 1994, p. 54).
În predica dedicatã tragediei existenþiale a
lui Iuda, gãseºte de cuviinþã sã-ºi înceapã discursul cu o trimitere la viziunea unui dramaturg
contemporan, Paul Raynal, asupra culpei lui
Iuda. O altã problematicã teologicã – aceea a
luptei ºi nãdejdii în credinþã – e discutatã într-o
predicã la praznicul Sf. Antonie cel Mare, iar în
loc de Pateric, de Vieþile Sfinþilor, ori de alte
relatãri paralele din Sfânta Tradiþie, Steinhardt
gãseºte de cuviinþã sã ilustreze virtutea teologicã prin apelul la doi artiºti în ale cãror opere
mesajul acesta, dintr-o perspectivã mundanã,
dar mult apropiatã individului, e evidentã. Doi
artiºti, aºadar, un regizor italian de film ºi un
mare pictor spaniol: Federico Fellini cu filmul
sãu Giulietta degli spiriti ºi Salvador Dali în
întreaga sa operã vãzutã ca „trucul acesta figurativ, disproporþia aceasta catastrofalã fãuritã de
scãpãrãtorul artist atât de profund creºtin”.
(STEINHARDT, 2006, p. 113)
Nicãieri în zona omileticii româneºti de
pânã la el nu am avut un vorbitor de un asemenea curaj, ºtiut fiind cã pentru spiritele mai
înguste, chiar ºi pentru credincioºii mai puþin
cultivaþi, arta, fie cã e ea teatru, picturã sau
muzicã, nu e perceputã la adevãrata valoare,
probabil din teama de a nu impieta asupra cunoaºterii Adevãrului care se reveleazã doar în ºi
prin Scripturã.
Predicile nu sunt valoroase doar prin limbajul religios îmbunãtãþit prin apelul la trimiterea culturalã sau ºtiinþificã ºi prin stilul nonconformist abordat, ci ºi prin aspectul de
document istoric, atâta vreme cât nume ilustre,
aflate pe lista neagrã a Securitãþii, sunt evocate
destul de des în predici, ca o garanþie a adevãrurilor nu doar teologice afirmate în omilii, ci
ºi a celor literare, antropologice, filozofice. Trei
nume par sã traverseze excursul teologic al lui
Steinhardt: Constantin Noica, Mircea Eliade ºi
Eugen Ionescu.
La Steinhardt totul e dacã nu surprizã, ºoc.
Ideile-ºoc ºi exerciþiile de comparatisticã extrem de curajoase fac ºi ele parte din gramatica
acestor omilii, vãzute ca o formã de dialog, ºi nu
de monolog teologic ºi cultural. Ideea-ºoc se
insinueazã ex abrupto în textul predicilor ºi, aºa
cum am arãtat în cazul tratãrii exordiilor, îl scoa-

Moartea lui Hristos e kafkianã ºi þine de literatura «neagrã», a lui Socrate, aºa cum ne este
relatatã într-unul din dialogurile platoniciene,
parcã e scoasã din Vieþile Sfinþilor, dintr-o carte
de povestiri pilduitor-edificatoare.” (STEINHARDT, 2006, p. 175)
• „Nicio minte omeneascã raþionalã nu
mai putea sã-ºi fãureascã speranþele. ªi aceasta
fiindcã de tot ce este dumnezeiesc S-a lepãdat
Hristos pe cruce, dupã cum la tot ce este lumesc
renunþase pe muntele Tabor. Cu adevãrat om
S-a fãcut Iisus nu când S-a zãmislit prin Duhul
Sfânt ºi S-a nãscut din Fecioarã, ci atunci când a
murit impecabil, omeneºte pe cruce.”
(STEINHARDT, 2006, p. 178 - 179)
Hermeneutica pildelor biblice presupune
la Steinhardt decelarea sensurilor adânci ale acestor texte, citirea ºi înþelegerea lor la un nivel
de adâncime, resemantizarea prin lectura ºi interpretarea nouã, conform unor noi paradigme
culturale de lecturã, paradigme de naturã integratoare. Nu sunt la îndemâna oricui interpretãrile suple, scuturate de balastul unor spuneri
devenite deja monotone, de locurile comune ºi
de interpretãrile uzate prin repetare. Astfel, pentru
Steinhardt raportul dintre Vechiul ºi Noul Testament e, de fapt, un parcurs al desãvârºirii ºi al
rafinãrii, mergând de la conceptul de relevanþã
la acela de discreþie, într-o evoluþie sintetizatoare finalizatã cu întruparea lui Iisus Hristos.
Evitã discursurile de tipul catehezelor duminicale ce nu fac altceva decât sã reia într-o
variantã explicativã pilda duminicii ºi, în acest
sens, e grãitor exordiul predicii de la praznicul
Sfântului Ioan Botezãtorul în care problematica
des amintitã a statutului sfântului consumator de
lãcuste ºi purtãtor de haine din pãr de cãmilã e
rapid enunþatã ºi redistribuitã altor tipuri de
abordãri, urmând ca vorbitorul sã atace cu totul
alte aspecte: smerenia, iubirea aproapelui, anularea sinelui din iubire ºi din înþelegerea superioritãþii celuilalt.
Mai mult, resemantizarea duce ºi la
schimbarea de stil ºi de vocabular, ºtiut fiind cã
vorbitorul mai fãcuse în predicile sale întâmpinãri lexicale întru totul surprinzãtoare, de vreme ce în unele foloseºte termenii ºtiinþelor cibernetice, iar în altele vorbirea de cartier.
Problematica abordatã e cea care dã tonul discursului, stilul creându-se de la sine ºi impunând
de multe ori registre stilistice nepresupuse la o
primã analizã de textul de facturã teologicã.
Cum însã pilda lucrãtorilor celor rãi ai viei
stãpânului pune ºi o problemã de naturã juridicã,
atâta vreme cât între lucrãtori ºi stãpânul lor se
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te din lâncezealã pe ascultãtor pregãtindu-l
pentru un cu totul alt tip de discurs decât s-ar fi
aºteptat:
• „Fraþi creºtini, aºa cum îmi e obiceiul ºi
potrivit firii mele, vã voi vorbi ºi astãzi foarte
deschis ºi pe ºleau.” (STEINHARDT, 2006, p.
117)
• „Pe cât este de sigur ºi de limpede cã
Domnul a venit sã ne mântuiascã (Ioan 12, 47):
«N-am venit ca sã judec lumea, ci ca sã mântuiesc lumea», pe atât este de logic ºi de raþional
a deduce din toate faptele ºi învãþãturile Sale cã
a venit, cu bunã ºtiinþã ºi cu tot dinadinsul, sã ne
scandalizeze.” (STEINHARDT, 2006, p. 153-154)
Comparaþiile-ºoc fac deliciul predicilor.
Viziunea pe care ele o presupun vizeazã o
schimbare totalã de perspectivã, ºi anume viziunea dinspre om spre Dumnezeu, cu mijloacele ºi cu puterea de înþelegere a omului. Omul
ca adresabilitate e înþeles în sensul sãu cel mai
larg, pentru cã nu doar celui din bisericã îi vorbeºte monahul, ci ºi celui din lume care nu e
întotdeauna deprins cu limbajul specific omiliilor. Punctul de vedere e însã condus de un
maestru într-ale decriptãrii sensurilor de adâncime ale textelor, un erudit care ºtie sã îmbine
predica sinteticã de tip ºtiinþific cu excursul
plastic, viu ºi surprinzãtor al cãrui finalitate trebuie sã þinteascã spre o înþelegere profundã,
nealteratã a cuvântului biblic.
De o extraordinarã bogãþie culturalã, semanticã ºi intertextualã se învrednicesc predicile care opereazã fie o ineditã paralelã Iisus
Hristos / Josef K., fie instituie o viziune plasticã
asupra lumii lui Irod, vãzutã ca materializare a
conceptului de rãu, fie apeleazã la metoda contrapunctului prin punerea faþã în faþã a celor
douã morþi istorice – moartea lui Socrate / moartea lui Iisus Hristos, de altfel regãsitã ºi în Jurnalul fericirii (STEINHARDT, 1994, p. 57) ori
opun simbolisticii muntelui Tabor pe aceea a
muntelui Cãpãþânii, metaforã din nou uºor de
identificat în acelaºi Jurnal (STEINHARDT,
1994, p. 55):
• „Hristos moare pe o «cãpãþânã», un
dâmb, o ridicãturã plinã de gunoaie, necurãþii ºi
mortãciuni, la marginea oraºului, «afarã din tabãrã», în loc spurcat, «ca un câine» (similar lui
K. în Procesul)[…]” (STEINHARDT, 2006, p. 176)
• „Alãturi de lumea lui Irod, ºi în bunã vecinãtate cu ea, stã lumea lui Iuda. Pe aceasta magii
au renegat-o.” (STEINHARDT, 2006, p. 107)
• „Hristos moare ca un nelegiuit ºi un
netrebnic, Socrate ca un semizeu. Hristos-Dumnezeu moare ca un om, ca ultimul dintre oameni.
Socrate ca un senior ºi o fiinþã transcendentalã.
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încheiase un contract de muncã, vorbitorul se
gãseºte într-o zonã preferatã, zonã pe care deþine
competenþã maximã, mai ales cã dreptul constituþional e domeniul din care în tinereþe îºi
susþinuse o tezã de doctorat. Gãseºte astfel de
cuviinþã sã le vorbeascã oamenilor mai pe înþeles despre dilema în care se aflã stãpânul viei
atunci când constatã cã termenii contractului nu
au fost respectaþi. Pentru ascultãtor mesajul devine mult mai uºor de pãtruns, iar nivelul de
adâncime al lecturii se va da în vileag abia dupã
decriptarea sensurilor prime. De la semnalarea
unui litigiu ºi pânã la abordarea problematicii de
adâncime a textului, vorbitorul nu are nevoie

decât de o frazã pentru a schimba complet orizontul de aºteptare al ascultãtorilor:
În vecinãtatea cuvântului steinhardtian nu
poþi deveni decât foarte pretenþios, iar acest lucru e uneori pricinã de mare neliniºte ontologico-esteticã. Discursul bisericesc al lui
Steinhardt nu e doar o predicã, ci un stil aproape
personal în care definiþia, prin apel la matematicile superioare, la fizica cuanticã, medicinã
ºi parapsihologie, psihanalizã, folclor ºi filozofia culturii, inserþia de fragmente artistice,
trimiterile culturale ºi actualizãrile usturãtoare,
dau seamã de ceea ce am putea numi, parafrazând o altã constantã steinhardtianã, „neteama de creaþie”.

Bibliografie:
. STEINHARDT, Nicolae (MONAHUL NICOLAE DELAROHIA), Cuvinte de credinþã, Ediþie
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Mãrturisiri ale monahului
Nicolae Delarohia despre românism
selecþie de Paula RUS
Românismul e una din minunile minunatei creaþii a lui Dumnezeu.
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N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã nu crezi..., Humanitas, Bucureºti, 2000, p.94.

La Jilava, pe secþia întâi, în celula numãrul nouã, vreme îndelungatã cu un macedonean, Anatolie Hagi-Beca. El, macedonean ºi legionar; eu, evreu botezat ºi naþionalist
român: ne împrietenim numaidecât. […] Ajungem curând la concluzii care ne bucurã pe
amândoi. Lucrul de care ne dãm seama, ºi el ºi eu, este cã ne aflãm deopotrivã îndrãgostiþi de
ceea ce gãsim cu cale sã numim «fenomenul românesc», altfel spus de poporul român, de
peisajul, de cerul, obiceiurile, interioarele, câmpurile, munþii, ceapa, þuica, ospitalitatea,
echilibrul din spaþiul nostru. Socotim cã suntem deosebit de îndrituiþi sã iubim în deplinã
cunoaºtere, deoarece suntem, fiecare în felul sãu, pe jumãtate în cuprinsul românismului ºi pe
jumãtate în afara lui, într-o situaþie cum mai prielnicã nu poate fi pentru a prinde, a pricepe ºi
a suferi. Român prin sânge, Hagi-Beca a venit totuºi pe teritoriul þãrii la douãzeci de ani, din
strãinãtate; la rândul meu, nãscut ºi crescut aici, sunt strãin de sânge. Laolaltã alcãtuim, cine
ºtie, un ins întreg, ca acel personagiu din „Napoleon of Notting Hill” al lui Chesterton, real
numai prin contopirea minþilor celor doi eroi ai cãrþii. Venit din afarã unul, fãurit înãuntru,
dar din altã plãmadã, celãlalt, ne descoperim în aceeaºi peste mãsurã de încântaþi ºi
îndrãgostiþi de tot ce este românesc.
N. Steinhardt, Jurnalul Fericirii, Mãnãstirea Rohia, Polirom, Iaºi, 2008, pp. 112-113.

Analizând cu Anatolie Hagi-Beca fenomenul românesc, ne oprim asupra nuvelei „Cãlãtorului îi ºade bine cu drumul.” […]
Acum cerul românesc este cu totul limpede. […] Apare numai fondul arhetipal al
sufletului românesc aºa cum este: voios, ahtiat de prietenie, doritor sã vadã mulþumirea
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altuia, [...] incapabil de a se bucura de unul singur, arzând de nerãbdarea de a împãrþi cu
altul orice noroc. [...] Straturile mai adânci ale nuvelei lui Brãtescu-Voineºti ne dezvãluie
strãfundurile unui lac de o mare limpezime, ca ºi balada Mioriþei, unde palpitã aceeaºi putere
de transfigurare (în baladã, transfigurarea situaþiei tragice, în nuvelã, transfigurarea prin
simpatie ºi prietenie a unor situaþii triviale) ºi aceeaºi pace – principala moºtenire lãsatã
oamenilor de Mântuitor.
Vezi, Anatolie, „Cãlãtorului îi ºade bine cu drumul” este o bucatã de mare însemnãtate
pentru tipologia româneascã ºi nemuritoare în literatura noastrã deoarece rãmâne ca o
fotografie, mai bine zis o radiografie a caracterului unui norod. O radiografie care vorbeºte
desluºit ºi se interpreteazã uºor: straturile adânci ale sufletului românesc sunt calme ºi senine,
în lacul mioritic – modest ca suprafaþã, aºezat la periferia marilor centre ale civilizaþiei, la
«rãscrucea marilor imperii» – se reflectã un cer cu totul curat.
Hagi-Beca ºi cu mine suntem din ce în ce mai bucuroºi enumerând esenþele fenomenului
românesc pentru care dragostea noastrã – nostalgicã – mereu se confirmã ºi creºte.
N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Mãnãstirea Rohia, Polirom, Iaºi, 2008, pp. 295-296.

În opera lui ºi personalitatea lui [Lucian Blaga n.n.] – amestec de calm ºi frenezie –
iubesc ºi eu, pe cât pot ºi-mi este dat, dar cu îndrãznealã ºi neruºinat – ceea ce a iubit, descris,
încifrat ºi decodat el: cetina, spicul de grâu, armonia dintre vale ºi deal, dintre corpuscul ºi
undã, dintre conceptual ºi inconºtient. Þara aceasta, adicã, nu prea mare, dar la punctul de
rãscruce dintre orient ºi occident, vioaie, deºteaptã, iubitoare de frumos, trecutã prin multe,
grele, nedrepte ºi absurde nãprasne, suferinþe ºi obide privitor la care un alt mare ardelean a
suspinat: Munþii noºtri aur poartã, / Noi cerºim din poartã-n poartã.
N. Steinhardt, Monologul polifonic, Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 343.

Mitologia româneascã, a unui popor de mare vitalitate, deopotrivã pãstrãtor de tradiþii
ºi ahtiat de informaþii, e osebit de operativã. […]
Miturile esenþiale româneºti îmi par a fi: ospitalitatea, casa (cãminul, vatra) – loc de
sfinþenie – cinstea casei, (pãzitoarea ei este femeia), echitatea aºezatã mai presus de lege,
cuvântul mai presus de înscris, convingerea cã secretul vieþii sociale fericite este bunãvoirea
dintre oameni, respectul pentru lupta dreaptã (de unde ºi suprema scârbã pentru trãdãtori ºi
denunþãtori), înfrãþirea cu natura (refugiu, podoabã, complice), o concepþie netragicã a vieþii
(poate fi amarã ºi rea, însã tragicã în teribilul înþeles demonic al cuvântului, nu), convingerea
cã omul va sã fie deºtept ºi de treabã (cã d-aia e om, altfel e lighioanã, þine de alt regn).
N. Steinhardt, Monologul polifonic, Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 347.

Spre a vorbi cu folos despre virtutea iertãrii – atât de fireascã la oamenii din neamul
românesc, mereu gata sã rãspundã afirmativ ba ºi cu efuziune, cu mâna întinsã ºi un zâmbet
prietenos cuvintelor: te rog sã mã ierþi – se cuvine a cunoaºte cã ea e de patru feluri:1.iertarea
greºiþilor noºtri, 2. iertarea celor cãrora noi le-am greºit, 3. iertarea de sine, 4. iertarea
pãcatelor ºi greºelilor de cãtre Dumnezeu.
N. Steinhardt, Dãruind vei dobândi, ed. cit., p. 80.

Credinþa: necuvenitã cinste!
Dupã cum necuvenitã îmi este ºi dragostea mereu descoperitã, mereu crescândã, mereu
mai fermecatã ºi mai uluitã pentru poporul acesta românesc care mi se dezvãluie mereu mai
fascinant, mai greu de nebãnuite armonii ºi plinãtãþi, de echilibru aproape perfect, de
cutremurãtoare ºi domolitoare comori.
Nu este adevãrat cã dragostea orbeºte. Dimpotrivã. Eu cred cã este un reflector care pe
toate le vãdeºte, bune ºi rele. Numai cã în locul cîntarului mecanic ºi contabilicesc al rãcelii
pune adevãrata cumpãnã a dragostei drepte, unde de dragul unei singure bunãtãþi pier mii de
nimicnicii. Nu-mi scapã, de aceea, defectele poporului român – care, ºi ele, nu sunt «negre»,
nu sunt pãcate împotriva duhului –, dar mi le acoperã prea din belºug minunatele-i calitãþi,
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N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Mãnãstirea Rohia, Polirom, Iaºi, 2008, pp. 298-299.
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Pe mine mã întrebã dacã-s Român. Sunt, îi rãspund. Ce, mã, nu eºti jidan? Sângele meu
e evreiesc, îi dau eu replica, dar de gândit ºi de simþit gândesc ºi simt româneºte. [...]
(Rãspunsul meu, parafrazându-l pe Churchill, a cãrui mamã era din Statele Unite ºi
care declara: sunt cincizeci la sutã American ºi sutã-n sutã Englez, ar fi putut sã sune: sunt
sutã-n sutã evreu ºi mie-n sutã Român.)
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atît de esenþiale, încît creeazã în jurul lor un fel de cîmp etico-gravitaþional de transfigurare.
N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã nu crezi..., Humanitas, Bucureºti, 2000, p. 27.

A! nimic nu exprimã mai nostalgic, mai dulce, mai rãscolitor, aceastã minune a lumii ºi
firii care se numeºte caracterul românesc.
N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã nu crezi..., Humanitas, Bucureºti, 2000, p. 35.

Peisajul «paradisului românesc» este al poporului care, singurul, mi se pare cã ar face
ca Dostoievski, pus în ipotetica situaþie de a trebui sã aleagã între Hristos ºi adevãr – dacã
Hristos ºi adevãrul ar fi douã –, ar alege pe Hristos, trãsãturã perfect conformã diagnosticurilor puse de Blaga.1
Fericiþi cei ce s-au nãscut în acest paradis românesc; cei ce l-au privit cu ochi veseli ºi
înlãcrimaþi; cei în ale cãror vine curge sîngele ºesurilor, dealurilor sau munþilor natali; dar ºi
cei care l-au simþit ºi îndrãgit printr-un act, sã-i zicem, de voinþã, mai curînd de clarviziune;
cei ce l-au iubit, deºi spurcaþi, deºi tîrziu;
fericiþi cei ce-l poartã-n suflet, deºi se aflã
departe; cei ce – orice, oricînd, oricum –
nu ºi-l smulg din lãuntrul lor, unde paradisul acesta pãmântesc ºi-a pus indelebila pecete.

CENTENAR N. STEINHARDT

N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã
nu crezi..., Humanitas, Bucureºti, 2000,
pp. 37-38.

Ar trebui sã-i fiu recunoscãtor lui
Dumnezeu (ºi-I sunt!) pentru cã mi-a dat sã
înþeleg niþel ºi sã iubesc mult acest
«fenomen românesc».
N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui
cã nu crezi..., Humanitas, Bucureºti,
2000, p. 45.
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Dumnezeu m-a învrednicit sã am
parte de multe daruri. Mã întreb dacã cel
În atelierul artistului plastic Mihai Olos,
mai de preþ ºi, în orice caz, fermecãtor nu
Baia Mare, noiembrie 1988.
este cel de a-mi fi dat putinþa sã îndrãgesc
Fotografie din colecþia Florian Razmoº
fenomenul românesc.
Cu încetul, de-a lungul unor ani numeroºi, orbecãind pe meandre ciudate, poticnindu-mã în viroage ºi hîrtoape adînci, ridicîndu-mã, cãzînd iar, orbind de-a binelea, surd
întîi, apoi desluºind sunetele anevoie, clipind din ochi, bîjbîind, ameþit, uluit, apucînd-o
aiurea, nebãnuind nimic, dar totuºi presimþind, apoi deodatã trãsnit ºi luminat, îndrãznesc sã
cred – nebunul ºi fericitul de mine – cã am ajuns sã bat la poarta fermecatã a splendorii care
se numeºte a simþi ºi gîndi româneºte.
Nu eu. Nu eu simt ºi gîndesc româneºte. Iluzia aceasta nu mi-o fac. Dar îmi fac alta, la
drept vorbind plin de încredere: cã ºtiu cã existã o simþire ºi o gîndire româneascã, un cer
românesc, un farmec românesc, o minunatã dulceaþã româneascã, sfîºietor ºi de necrezut de
dulce ºi de blîndã, care ne duce pînã la porþile paradisului.
N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã nu crezi..., Humanitas, Bucureºti, 2000, p. 73.

Socotesc poporul român un popor ales? Popor ales! Nu, în înþeles teutonic; nu, în
înþeles iudaic. Dar ales pentru a fi mereu încercat, mereu frãmîntat ca aluatul, pentru a fi
neîncetat îmbunãtãþit, sfinþit.
N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã nu crezi..., Humanitas, Bucureºti, 2000, p. 81.

1

Cf. Lucian Blaga, „Isus-Pãmântul”, în Luntrea lui Caron.
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Românii nu sunt numai de «religie creºtinã», ci ºi de «naturã creºtinã». Soluþia creºtinã
este inerentã firii poporului român.
N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã nu crezi..., Humanitas, Bucureºti, 2000, p. 93.

Eu cred, ca ºi R. Guénon,1 în existenþa unor locuri cu încãrcãturã magicã deosebitã – ºi
România este unul din aceste locuri, ba chiar un loc «tare», la confluenþa Orientului cu
Occidentul, unde înþelepciunea orientalã ºi inteligenþa occidentalã s-au prefãcut prin tainicã
îmbinare în deºteptãciune, isteþime ºi dreaptã socotinþã.
N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã nu crezi..., Humanitas, Buc., 2000, pp. 128-129.

Colindele româneºti sunt un minunat punct de interferenþã între misticã ºi transcendental, pe de o parte, ºi mioritic, pe de alta. Sunt punctul unde se întîlnesc Credinþa ºi Popularul,
Cerul ºi Lumea. Vei spune cã aºa e ºi la alte popoare. Nu ca la români: aici dumnezeirea este
contopitã-n obiceiuri transpusã în elementele pãmîntului, satului ºi vieþii. Tocmai îmbinarea
aceasta îndrãzneaþã, neaºteptatã, cutremurãtoare este izvorul unei impresii exercitate în mod
neasemuit de colindele româneºti. Coboarã Cerul? Se înalþã Pãmîntul? Oricum, se produce
un amestec, o «confuzie» fãuritoare de efecte înduioºãtoare.

N. Steinhardt, Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Bãciuþ, ediþia a 4-a (revãzutã ºi
adãugitã), Editura Nico, Târgu-Mureº, 2009, p. 38.

Cred cã românul e un foarte bun observator: inteligent, greu de dus cu aparenþele,
treaz, sesizând iute. Are toate însuºirile necesare unui adevãrat cãlãtor, adicã observator. ªi
nu-i scapã micro-semnalele, care spun atât de mult ochiului atent ºi minþii îmbrobodite. [...]
Notele de cãlãtorie ale tuturor românilor dovedesc deºteptãciunea unei naþii isteþe ºi serioase
la care potemkiniadele de toate felurile nu þin, ºi deîndatã sunt descoperite ºi calificate cu
sarcasmul cuvenit.
N. Steinhardt, Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Bãciuþ, ediþia a 4-a (revãzutã ºi
adãugitã), Editura Nico, Târgu-Mureº, 2009, pp. 44-45.

Poporul român e un popor foarte talentat.
N. Steinhardt, Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Bãciuþ, ediþia a 4-a (revãzutã ºi
adãugitã), Editura Nico, Târgu-Mureº, 2009, p. 68.

Sinteza româneascã e admirabilã: avem duhul, contactul cu misterele ºi cu tãrîmul de
dincolo de la traci; ordinea ºi legea de la romani; ºi puþinã (tocmai cît trebuie) «frenezie» de
la contactul cu slavii.
[…] Poporul român e dintre acelea care-ºi dovedesc însuºirile bune ºi superioritãþile
numai cînd ºi unde sunt în stare de puritate etnicã (spre pildã în Maramureº).
Vorbesc la plural, deºi nu-s de sînge românesc. Dar ºi regele Mihai […] ºi rãposatul C.
C. Giurescu îmi dau curaj: ambii spun cã poþi vorbi ca român deºi îþi este sîngele altul. Mihai
spunea: sînt german, englez, rus – ºi totuºi român. La Gherla, odatã, un caraliu þigan m-a
apostrofat: ce eºti tu, mã, jidan? I-am rãspuns sînt jidan dupã sînge, dar de gîndit ºi de simþit,
gîndesc ºi simt româneºte. Colegii mei m-au aprobat.
Monahul de la Rohia rãspunde la 365 de întrebãri incomode adresate de Zaharia
Sângeorzan, Editura Revistei Literatorul, Bucureºti, 1992, pp. 113-114.

1

Filozof francez; a studiat doctrinele extrem-orientale ºi s-a iniþiat în Islam.
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Sunt convins cã românii […] nu-s deloc laºi, ci capabili de curaj ºi eroism. […]
Adevãrul e cã românii sunt capabili de eroism, numai cã sunt ºi înþelepþi, cuminþi ºi raþionali ºi
capabili de a-ºi însuºi lecþiile istoriei. Curajul nu se confundã cu temeritatea nebunã ori
prosteascã.
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N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui cã nu crezi..., Humanitas, Buc., 2000, pp. 194-195.
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N. Steinhardt despre lumea lui Caragiale
prof. Ioana PETREUª

FAMILIA ROMÂNÃ

CENTENAR N. STEINHARDT

N

icolae Steinhardt este cunoscut în
literatura românã ca scriitor ºi
publicist. A fost condamnat politic
ºi monah ortodox, preocupat în egalã mãsurã de
literaturã ºi muzicã, de teologie ºi drept. La 22
de ani departe de întruchiparea cãlugãrului de la
Rohia, sub pseudonimul Antistihus (nume extras din opera moralistului francez La BruyPre)
fixeazã sarcastic scrisul câtorva colegi de
generaþie printre care Emil Cioran, Constantin
Noica, Mircea Eliade, Petru Comarnescu, Geo
Bogza. Textele din cartea de debut În genul…
tinerilor (1934) pot surprinde dacã ne ducem cu
gândul la inegalabilul Jurnal al fericirii. Dacã
plecãm de la ideea cã parodia te impune ºi nu te
anuleazã, adicã ea confirmã o valoare vom putea
descoperi o sensibilitate nestinsã de la debut ºi
pânã la eseul Secretul Scrisorii pierdute publicat în 1975 în revista Ethos la Paris ºi semnat
cu pseudonimul Nicolae Niculescu. Restituirea
i-o datorãm lui Ion Vartic care considerã textul
„o capodoperã a eseisticii româneºti”. Fiind în
anul Caragiale, am cãutat sã desprind din comentariile polifonice ale „izraelitului în care nu
este vicleºug” emoþia ºi jubilaþia pentru lumea
lui Caragiale, ºtiind totodatã cã autorul a fost un
admirator fãrã reticenþe ºi pentru opera lui
Mateiu Caragiale cãruia îi dedicã mai multe
eseuri.
Citit în cheie sobrã, textul lui Steinhardt
despre Caragiale aduce o viziune ineditã asupra
operei dramatice pusã în conexiune cu spiritul
din Telegrame. Autorul nostru descoperã în lumea pieselor nemuritorului nenea Iancu cã „societatea pe care a prezentat-o a fost, cã-i place
sau nu, o gurã de rai. Secretul Scrisorii pierdute
– ca ºi al condiþiei umane în sine – este nostalgia
paradisului (...). Poporul român ºi eroii lui Caragiale tot de nostalgia paradisului sunt îmboldiþi”. Într-o mãrturisire tânãrul Steinhardt afirmã cã plângea la sfârºitul actului IV. Dar „De ce
lacrimile acestea?” se întreabã autorul cãutând
explicaþii raþionale. Privirea asupra lumii lui
Caragiale – restrânsã ca spaþiu, dar profundã ºi
ineditã în conþinut – este provocatã de „amintirea zilelor de exaltare petrecute într-o celulã la
Jilava în primãvara 1960”. Aºa putem întrezãri

mesajul din Jurnalul fericirii, cartea contemporanã cu Dumnezeu.
Pornind de la Caragiale se încearcã a surprinde o nouã mentalitate româneascã. Se descoperã sufletul românesc în toatã minunata lui
dulceaþã ºi creºtinãtate, când rãutatea nu era
absolutã, când oamenii se mai puteau împãca ºi
încã ºtiau ierta (Mircea Muthu). Astfel lumea lui
Caragiale este vãzutã ca lume a echilibrului
românesc. Nu puþini au fost cei care au ridicat
din sprâncene la o astfel de interpretare, dar
pânã la urmã pãrerile s-au aºezat de acord. De
altfel opera în general, cea locuitã de geniu, este
mereu capabilã sã ofere unghiuri noi de interpretare. În eseul citat, pãrintele Nicolae spunea:
„Actul al IV-lea este acela unde, pentru cine are
ochi de vãzut, urechi de auzit ºi inima sã-i batã,
autorul Scrisorii saltã peste comedia de moravuri… ºi ne duce cu iuþealã mare, în marº
forþat – uimiþi, încântaþi, emoþionaþi în lumea
care nu mai e a unei realizãri teatrale, ci a marii
arte, unde se decodeazã sufletul omenesc, în
cazul de faþã românesc. Ce-i aceastã lume ºi
care-i punctul precis din care începe ºi se aratã
privitorului? E lumea minunatã a echilibrului
românesc, iar de arãtat se aratã în punctul magic
în care Caþavencu îºi cere iertare ºi coana Joiþica
îl iartã…”
Fiecare generaþie are percepþia ei asupra
operelor fundamentale. Steinhardt, „îndrãgostit
de tot ce este românesc” crede cã din analiza
„sufletului personajelor caragialeºti rezultã cã
românismul se aflã în punctul de aur al cumpãnirii dintre Apus ºi Rãsãrit”, în sensul cã nu
este nici Orient nici Occident, ci din fiecare câte
ceva. Calitãþi de ambele pãrþi, cusururi de la
niciuna. Adicã în alt plan societatea noastrã
„dupã ce nu a luat democraþia prea în serios, nu
avea sã ia nici totalitarismul prea în serios”.
Astfel Steinhardt ne oferã un alt Caragiale, o altã
viziune în comparaþie cu imaginea consacratã de
critica ºi istoria literarã. E. Lovinescu îl considera pe autorul celebrei scrisori un spirit reacþionar prin negarea prezentului ºi a germenilor
viitorului. Dar se ºtie cã atât teatrul, cât ºi publicistica ce irigã din belºug opera sunt extrem
de actuale. Patosul luciditãþii observat ºi de Tu-
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dor Vianu este axa care îl conduce pe Steinhardt
la taina supremã a creºtinismului – bucuria împãrtãºaniei. Rezerve la tipul de meditaþie propus
de Steinhardt asupra operei lui Caragiale ºi-a
manifestat profesorul Mircea Muthu, dar îi recunoaºte în acelaºi timp nota de candoare ºi
accentul jubilator. Noi îndrãznim sã apreciem cã
N. Steinhardt a insistat numai asupra acestor
linii de interpretare. Cheia interpretãrii creºtine
din actul al IV-lea se potriveºte structurii intelectuale a lui Steinhardt. Cum aprecia ºi Ion
Statomir „Nicolae Steihardt refuzã disocierea

operei dramaturgului de contextul ei istoric ºi
descoperã miracolul acolo unde cei mai mulþi au
vãzut doar complicitãþi blamabile”. Aºa putem
înþelege de ce tânãrul Steinhardt a plâns la sfârºitul actului al IV-lea. „Sã mã ierþi ºi sã mã
iubeºti! devine o replicã comparabilã cu „A ºti
sã ierþi, a ºti sã dãruieºti a ºti sã uiþi. Hristos nu
numai cã iartã, dar ºi uitã.” – cum va spune mai
târziu în testamentul sãu literar. Aºadar, în accepþiunea monahului de la Rohia, adevãratul secret al Scrisorii pierdute este de facturã
teologicã.

A

pãrut în 1934, la Editura Cultura
Poporului din Bucureºti, volumul
de debut al lui Nicolae Steinhardt,
În genul... tinerilor, este semnat cu pseudonimul
Antisthius, preluat din Caracterele moralistului
francez La BruyPre. Motto-ul care-l însoþeºte,
aparþinând aceluiaºi autor, semnaleazã filonul
etic al cãrþii ºi dorinþa de corijare (esteticã), fãrã
accente vindicative: „Je pardonne, dit Antisthius, á tous ceux dont j’ai attaqué les vices
sans toucher á leurs personnes”. Anul 1934 este
fecund în ceea ce priveºte producþia literarã,
atunci fiind editate Întoarcerea din rai, India,
Lumina ce se stinge ale lui Mircea Eliade, Pe
culmile disperãrii (Emil Cioran), Mathesis sau
bucuriile simple (C. Noica) ºi incendiarul Nu al
lui Eugen Ionescu. Dacã aserþiunile nihiliste ºi
pulverizatoare prezente în belicul tom ionescian
vor isca rumoare ºi controverse în epocã, volumul parodic al lui Nicolae Steinhardt trece
aproape neobservat. ªi va rãmâne în uitare mai
bine de o jumãtate de secol, cu atât mai mult cu
cât însuºi pãrintele lui regretã jongleriile mi-

metice de odinioarã, modelele calchiate expresionist fiind oameni de culturã pentru care scriitorul avea o deosebitã reverenþã (M. Eliade, E.
Cioran, C. Noica)1. Pseudonimul buclucaº este
distorsionat ºi pronunþat fantezist pânã la
atrofieri blasfemice, aspect semnalat cu umor
amar de cãtre scribul ajuns la maturitate: „Numele nu mi se pare prea fericit. A fost rostit
aproape întotdeauna deformat: am auzit rostindu-se Antichristus”.2 Pe de altã parte, onomastica cu desinenþã latinã, îi apare acum desuetã,
demonetizatã.
Într-un interviu cu Nicolae Bãciuþ, datat
„Târgu Lãpuº, 10 III 1987” scriitorul oferã informaþii referitoare la contextul apariþiei cãrþii,
succedate de un mea culpa la adresa celor penelaþi:3
„– Cum v-aþi pregãtit debutul? De ce Antisthius? Cum a fost primit debutul? Ce aþi hotãrât în ce priveºte scrisul dv. dupã acest debut?
– Volumul lui Antisthius a fost întâmpinat
mai ales prin tãcere. Prea intrasem, la 22 de ani,
în literaturã «cu bastonul!» Antisthius e pseu-

Textul va fi retipãrit abia în 1993 (Editura PAN). Ulterior, în ediþia din 1996, În genul lui Cioran, Noica,
Eliade… (Editura Humanitas, 1996, cu o postfaþã de Dan C. Mihãilescu) este pãstrat atât numele, cât ºi
pseudonimul. Cea mai complexã variantã editorialã este cea din 2008, care reia titlul originar: N. Steinhardt
(Antisthius), În genul... tinerilor, Ediþie îngrijitã, note, studiu introductiv, referinþe critice ºi indici de George
Ardeleanu, repere biobibliografice de Virgil Bulat, Iaºi: Mãnãstirea Rohia, Editura Polirom, 2008, 344 p.
2 N. Steinhardt. Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Bãciuþ, Târgu Mureº: Editura Nico, 2009, p. 40.
3 Ibidem, p. 52-53. Text reprodus ºi în revista Vatra veche, anul IV, nr. 2 (38), februarie 2012, p. 4, sub titlul Am
cunoscut, aveam vreo 20 de ani, iubirea).
1
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„Prea intrasem, la 22 de ani,
în literaturã «cu bastonul!»”
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donimul pe care l-am ales dintr-una din cãrþile
mele preferate, Caracterele lui La BruyPre.
Cãutam un pseudonim ºi am gãsit un pasaj foarte potrivit cu intenþiile mele în Caractere, atribuit «caracterului» denumit Antisthius. Þin
minte cã lui Mircea Eliade i-a plãcut textul din
La BruyPre pus cãrþii mele ca motto. ªi nu s-a
supãrat – om bun ce a fost – de impertinentele
mele cuvinte. Aºa era pe-atunci: oamenii nu se
supãrau cu una cu douã.
Hotãrâsem sã scriu cât mai mult.
Nu s-a putut.
– Aþi redebuta cu aceeaºi carte? (Mãrturisesc, este singura dintre cãrþile dv. pe care
nu am citit-o.) Credeþi cã acum se debuteazã
mai uºor/mai greu ca atunci?
– Nu! N’aº debuta cu aceeaºi carte, o carte
în care am fost nedrept ºi violent cu Eliade,
Cioran, Noica. N’am avut dreptate.
M’au iertat. Dar nu aº reîncepe! Atunci se
debuta greu – ori destul de greu – din pricina
caracterului obtuz al mai tuturor editorilor. Dar
astãzi e mult mai greu, nu încape îndoialã. Consiliul Culturii ºi autocenzura sunt bariere care
întrec vechile impedimente cu multe lungimi.”
În genul... tinerilor este compartimentat în
douã secþiuni distincte: un capitol prolegomenic
care copiazã, exceptând cronologia, titlul celebrului studiu maiorescian Beþia de cuvinte ºi un
al doilea, mai amplu, corpusul teoretic fiind urmat de aplicarea pastiºantã a tendinþelor devoalate în peisajul literar interbelic. Daimonul
râsului, precum ºi înveliºul parodic camufleazã
faþeta tragicã a realitãþii, plinã de excese, experimente, într-o babilonie literarã specificã acestei perioade efervescente, de sincronism, „ardere a etapelor”, conservatorism, avangardism,
misticism în care se gãsea beletristica autohtonã. Râsul cathartic, eliberator este pelerina
care ascunde plânsul, aºa cum nuanþeazã autorul
în finalul prefeþei.
Titu Maiorescu constituie doar pretextul
ºi pre-textul eºafodajului ideatic. Junele polemist stabileºte congruenþe sociale, culturale,
lingvistice între epoca marilor clasici ºi anul
1934. Mãrcile disjunctive, relevate prin serii
antinomice, se metamorfozeazã în apologii ale
generaþiei de la 1872, iar exemplele recrutate de
mentorul de la Junimea din presa vremii sunt
percepute drept inofensive în raport cu barba-

riile lexematice contemporane: „astãzi, neobrãzarea stilisticã e întrecutã cu mult de îndrãzneala
bolnãvicioasã a cugetãrii”; „Astãzi, omul normal e privit de sus, nebunia îºi proclamã dreptul
la conducere, inteligenþa e lucru de ruºine”;
„Împerecheri ciudate ºi nefireºti de cuvinte, împleticiri ºi rostogoliri beþive de idei îºi gãsesc
apologeþi prin faptul cã sunt scrise de tineri, cã
dovedesc concepþii tinereºti, moderne”; „Nebunia sintacticã e semn al nebuniei adevãrate”.1
În accepþiunea contestatarului, juneþea este paravanul care legifereazã degringolada logicii,
pudibonderiei, principiilor. Deºi aparþinãtor
acestei vârste, N. Steinhardt se delimiteazã de
congeneri, „într-o omni-parodie”, „o revoltã ludicã
faþã de dogmã în general, faþã de autoîmbãtarea-n
formulã, de orice-nseamnã claustrare-n manierã ºi
retorism, indiferent de orientare spiritualã, marcã stilisticã ºi culoare politicã”2.
Veritabil manifest programatic, prefaþa
demascã accentuarea logoreei, hegemonia turpitudinii, detronarea eticii. Folosind modelul
francez „B la maniPre de”, tânãrul îºi propune sã
realizeze atât o panoramã a literaturii contemporane, cât ºi una a categoriilor sociale care
intrã în aceastã feudã decadentã. Itinerarul biografic al anilor 1934-1936 ne prezintã un N.
Steinhardt care militeazã pentru conservarea
principiilor burgheze ºi liberale, iar opiniile,
menþioneazã Nicolae Mecu, sunt cele ale „unui
liberal conservator, situându-se, pe teren românesc, în posteritatea junimismului politic, a conservatorismului luminat propriu lui P.P. Carp ºi
T. Maiorescu – idolul sãu din tinereþe”.3
Deºi recunoaºte abilitãþile care se cer unui
mim livresc ce trebuie sã se transpunã empatic
pentru a calchia (parodic) modelul, acesta este
definit drept un vampir intelectual care se hrãneºte cu materialul scriptural al altcuiva,
printr-un tranzitoriu rapt identitar: „Imitatorul
se dezbracã de sinea sa ºi nutreºte simpatia necesarã adaptãrii la o altã construcþie mentalã, alt
mod de exprimare racordãri ale mijloacelor de
informaþie, sensibilizare ºi coordonare. Dar operaþia însuºirii ºi a subsumãrii – oricât de subtilã
ºi de izbutitã ar fi – tinde mereu spre exagerare,
stã sub întreitul semn (advers) al ironiei, caricaturii ºi comicului. (…) Pastiºul e o luptã, e analog cuceririi unei cetãþi întãrite, totuºi se foloseºte prea mult de iscoade ºi-ºi furã sieºi ceva

1

Beþia de cuvinte1934. În: N. Steinhardt (Antisthius), În genul lui Cioran, Noica, Eliade… Cu o postfaþã de Dan
C. Mihãilescu, Bucureºti: Editura Humanitas, 1996, pp. 8-9.
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Dan C. Mihãilescu, postfaþã la ed. cit., pp. 188-189.

Nicolae Mecu, Portretul înþeleptului la tinereþe. În: Revista de istorie ºi teorie literarã, An XL, nr. 1-2/1992, p.
122.
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Textul demareazã cu elucubraþii mentale care au
ca suport operaþiile aritmetice, pentru a conferi o
texturã raþionalã teoriei ce urmeazã sã fie expuse. Imnul parodic al perfecþiunilor geometrice, elogiul Unicului, reverenþa faþã de „Geometria purã” conduce filosoful pânã la
propunerea unui alt calendar aniversar, întemeiat pe descoperiri geometrice. Amuzante sunt
notele editorului care implicã naratorul în descoperirea diagnosticului clinic al autorului, erorile raþionamentelor lui sau posibila dezlegare a
dispariþiei acestuia: „Sã fi fost atins C. Noica de
ceea ce în mod vulgar s-ar putea enunþa: i s-a
urcat geometria la cap? Simplã supoziþie, fãrã
pretenþii medicale. (Nota editorului)”; „Aici ni
se pare a gãsi un indiciu preþios în aflarea adevãrului despre volatilizarea lui C. Noica. (Nota
editorului)”3
Eseistul propune ca nutriment ideile, filozofia, oferind ºi un ghid de îngurgitare. Inaniþia
nu e posibilã, ea e doar un ingredient care amplificã gurmandismul sapienþial. Extremistul
ascet indicã soluþii de „socialism culinar”: amnezia alimentarã, uniformizarea bucatelor, reducerea lor la numitor comun pentru a „câºtiga
universalismul anonim monist. Puritatea formelor nerealizate.”4 Drenajul ideatic trebuie început încã de la naºtere, astfel încât surogatul
laptelui matern, apt sã coaguleze „viaþa… purã”
va fi „seva idealã ce curge din principiul lui
Arhimede ºi din rãdãcinile cubice ale numerelor
zecimale”.5
De facturã caragialianã pare a fi În genul
lui… E. Marghita, inseratã în corpusul parodic
din pricina spiritului cavaleresc al autorului, dar
ºi ideilor juvenile ale sus-numitei, specializatã
în dramolette ale femeii moderne. Un fapt divers
cu repercusiuni semnificative este, în aparenþã,
un fragment metatextual recrutat din presa vremii. Situaþia absurdã, limbajul ºi trama amintesc
de schiþele lui I. L. Caragiale. Articolul se converteºte într-o pledoarie a apãrãrii unei tinere
omucigaºe care ºi-a asasinat iubitul. Incidentul,
minor, al uciderii amantului este considerat o
frânã care ar putea altera ascensiunea profesionalã a „cantidatei”. „Intelectualã” de viitor,
cu trei clase liceale absolvite în urmã cu trei ani
ºi doar douã corigenþe, datorate, desigur unor

N. Steinhardt, Escale în timp ºi în spaþiu sau Dincoace ºi dincolo de texte, Bucureºti: Editura Cartea
Româneascã, 1987, p. 356.
N. Steinhardt (Antisthius), În genul lui Cioran, Noica, Eliade… Cu o postfaþã de Dan C. Mihãilescu, Bucureºti:
Editura Humanitas, 1996, p. 21.
Ibidem, pp. 24-25.
Ibidem, p. 27.
Ibidem, p. 28.
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din puritate prin urmãrirea scopului principal,
care-i imitaþia, bineînþeles zeflemitoare. Parodistul se identificã modelului, însã parazitar, mimetic, pentru a-l surprinde ºi exploata; se
împieliþeazã în verbul lui, nu se întruchipeazã în
substanþa lui. Sunt prea sever? Atunci ºi cu
mine, care am publicat în tinereþe un titlu tâlcuit
dupã Reboux ºi Muller”.1
În genul… caricaturizeazã nu doar numele
sonore ale literaturii contemporane. Malaxorul
stilistic masticheazã ingenios tipologii umane
(Unui bãiat serios), tendinþe politice liber-schimbiste (Unui tânãr de stânga-dreapta),
ingineri textuali, specializaþi tematic monocord
(Unui autor de piese de teatru cu masse) sau
categorii socio-profesionale (Unui tânãr profesor sau unui student de la Facultatea de Litere
ºi Filosofie din Bucureºti, Unui tânãr doctor).
Nu sunt eludate nici manifestãrile bombastice,
decelabile în discursurile mediatice: Unei reviste de avangardã, Revistei „Cuvântul liber”.
Fandãrile imitative vizeazã noile apariþii, cum
este cazul Antologiei poeþilor tineri alcãtuitã de
Zaharia Stancu în 1934, mostrã aplicatã a „formelor fãrã fond”.
Primul autor înfãþiºat este Emil Cioran în
capitolul „Paroxismul eroticului diabolic, capitol din volumul inedit ce va apãrea în curând:
În abisul haosului nesfârºit”. Caricaturistul surprinde persuasiv obsesia neantului, printr-o
abundenþã de adjective care descriu intensitatea
stãrilor-limitã, defulãrile lacrimale. Dualitatea
alternativelor, aspiraþia ignorãrii legilor gravitaþiei prin jonglerii fachirice, avalanºele de hedonism purgativ sunt marcate printr-o suitã de
interogaþii maniheice care debuteazã gnomic,
dar sfârºesc în opþiuni ale derizoriului. Sindromul solitudinii, al incomprehensiunii este dublat
de spectrul durabilitãþii, aspect semnalat ºi în
cazul celorlalþi scriitori.
Umorul se prolifereazã plenar în eseul urmãtor, Thempesis sau Prostiile neobiºnuite. Nota
„editorului” semnaleazã dispariþia misterioasã a
junelui C. Noica, la puþinã vreme dupã editarea
cãrþii Mathesis sau bucuriile simple (1934).
Fragmentul de manuscris pare a avea o importanþã capitalã, deoarece el dezvãluie principiile
formulate în „faimoasa teorie a non-mâncãrii”.2

83

FAMILIA ROMÂNÃ

MAI 2012

FAMILIA ROMÂNÃ

CENTENAR N. STEINHARDT

84

MAI 2012

draconice dãscãliþe, labilã psihic, cu tentative
suicidale, ea devine, sub condeiul jurnalistei, un
„simbol viu, o reprezentantã a Generaþiei Moderne, a Tinerimii de Azi, care suferã, care luptã, care iubeºte, care va învinge. Un simbol al
vremurilor Noi contra celor vechi, al Libertãþii
contra opresiunii1”. Pledoaria eludeazã acuzele
de prostituþie, cu apãrãri stângace care amplificã
sugestiile conduitei lubrice.
Întoarcerea din India a lui Mircea Eliade,
dupã turneul iniþiatic este reliefatã prin monologuri marine, nostalgii bengaleze ºi teama cã
nu va fi suficient aclamat la debarcarea pe solul
natal. Compunerea mimicii potrivite ºi aranjarea vestimentaþiei pregãtesc terenul întâlnirii
dintre maestru ºi neofiþii sãi. Corul robilor adoratori îi pregãteºte o ceremonie de acreditare pe
mãsura, care reduplicã, în cheie ludicã, întâlnirea cu Surendranath Dasgupta ºi Maitreyi
Devi: „Dim. Gusti Sahib mã anunþã cã mâine mã
va introduce la Templul ce se numeºte Universitate, ºi-mi va pune la dispoziþie conform
obiceiului þãrii pe cea mai frumoasã dintre fiicele lui, pe neîntecuta Facfl-Tatea, din nobila
familie de Phil’Osophie. Dânsa, mi-o descrie
Gusti Sahib, e cenuºie ca piatra, dar e fecundã ºi
în mai puþin de o lunã îmi va dãrui o drãgãlaºã
Az-Istenþã, de nu chiar o Côn-Pherinþã. Sunt
împotriva onorurilor, îi spun eu însã cu glas
vibrând, eu nu voiesc fecioarele voastre, eu nu
voiesc decât contemplaþie blândã a castitãþii intrazeificate. Iarãºi cuvintele mele îi pironesc pe
toþi, dar se reculeg ºi mã supliazã sã accept. Voi
accepta, sfârºesc prin a zice, cãci scrie în Mahabharata, cântul al XXXVII-lea, linia 32-36:
Nu te împotrivi bucuriilor.”2
Reprizele de narcisism eliadin sunt succedate de ºarje concupiscente în textul urmãtor
care imitã Poemul invectivã al lui Geo Bogza,
volum care i-a adus douã încarcerãri (1934 ºi
1937) condeierului avangardist. Lipsitã de pudibonderie, Balada celor trei smintiþi ºi a altor
mulþi pârliþi înfãþiºeazã ipostazieri sexuale maniacale într-o locaþie claustrantã: „balamucul
din valea lungã”. Cazurile haiducilor hormonali
frizeazã patologicul: necrofilie, cu „cosciugul
de lemn (ieftin) în care era/ Bãtrâna lui strãbunicã moartã la nouãzeci ºi trei de ani”, posesiune posedatã a inanimatelor, de cãtre un ins
dotat cu un falus pantagruelic, care cotoieºte
orice, numai muieret ba, respectiv autoerotism
secretizat, profesat de „geo bogza/ Un om
1
2
3

Ibidem, p. 49.
Ibidem, p. 61.
Ibidem, pp. 66-67.

uscãþiv înalt ºi negricios/ Despre care se spune
cã închipuise în nopþi lungi de veghe/ Cele mai
felurite poziþii ºi spurcãciuni ºi se zicea meºter
întru ale sexualitãþii. (…) El zicea cã mai ºtie ºi
altele ºi cã descoperise ºi/ Mijlocul de a face
actul cu el însuºi, dar cã nu vrea sã-l spunã/ Sã
nu-l afle burghezii capitaliºti (sã plesneascã de
curiozitate)./ ªi nebunii - sãracii, ei ce ºtiu - îl
ascultau ºi el le povestea/ Tot felul de braºoave
ºi ei îl credeau uneori:/ Le spunea cã de mic
copil, din faºã, se masturba zilnic/ ºi-ºi mânca
sperma cu/ Susan sau o fãcea limonadã în zilele
de varã,/ Cã nu se hrãnea decât cu hoituri de
ºobolani pederaºti pasivi/ Sau cu muºte sadice,
violate în fragedã copilãrie -/ Dar nici nebunii
nu-l credeau mereu ºi îi ziceau/ Mai las-o, Popescule./ Dar ce e mai curios e cã îl credeau
burghezi distinºi ºi se/ Înfiorau citindu-l ºi fiicele lor, domniºoarele cu pension,/ ziceau/ Oh!
ºi se prãpãdeau cu firea ºi criticii îl lãudau./ Mai ales
Lucian boz3”. Mimotextul înregistreazã ºi reacþiile
extatice ale criticii de întâmpinare care-l asociazã
diabolicilor decadentiºti francezi, alimentându-le
lectorilor obsesiile erotice ascunse.
Artileria cea mai parodicã transpare în paginile alocate lui Petru Comarnescu ºi filoamericanismului sãu, autor al unor cãrþi recente
despre þara unchiului Sam, Homo Americanus
(1933), Zgârie norii New York-ului (1933) ºi
America vãzutã de un tânãr de azi (1934).
Opiniile lui sunt traduse ilar într-un interviu dat
(ori luat) d-lui Thomas C. Brown din Memphis
(South-Dakota), textul nonliterar oferind mai
multã savoare bombasticelor aserþiuni ºi infatuãrii auctoriale, condimentate consistent cu
„furculisioane” americanizate. Romglish-ul
dintre cei doi interlocutori din The Roumanian
Young Writer (Tânãrul scriitor român) pune în
discuþie statutul scribului modern, care nu trebuie
decât sã adere la o castã, sã laude necondiþionat
propriile creaþii ºi pe ale celorlalþi pentru a fi
acceptat ºi realizeazã totodatã portrete concise
ale confraþilor de condei:
„– Peter, trebuie sã-mi spui despre þara ta.
– Cu mare plãcere, o.k., fu rãspunsul, ºi
cãdem de acord sã vorbim astãzi despre tânãrul
scriitor român.
– Nu mi s-a întâmplat sã cunosc (I didn’t
happen to know) unul..., eu spun.
–...
– Bine (well), ai (you did)...
–...
– Pe mine.

–...
– Yes (da), eu sunt un scriitor român. Am
publicat douã volume despre þara d-tale. Am
fost abil (I was able) s-o fac.
– Well, am spus, sunt blestemat (I am
damned)... Dar repede îl felicit pe interlocutorul
meu, realizând cã exclamaþia mea nu a fost
foarte frumoasã la adresa lui. Dar n-a notat (he
didn’t notice).
ªi Peter Comarnescu îmi spune despre
cele douã cãrþi pe care le-a scris despre State.
Dar cum pe pãmânt (But how on earth) a succedat el în a face ceva! e gândul meu, dar acum
mã selfcontrolez destul ca sã nu exclam.
– Bine (well), spun, spune-mi totul despre
voi, tinerii scriitori români.
– Acum (now), trebuie sã ºtii cã tânãrul
scriitor român e foarte variat. Nu toþi spun ºi vor
acelaºi lucru. Ei nu sunt standardizaþi.
– Foarte bine (very well). ªi ce vor?
– M. Eliade propune o contemplaþie castã.
– Aôh!
– C. Noica ne invitã în lumea ideilor nepoluate (unpolluted).
– Aôh!
– E. Cioran ºi I.I. Cantacuzino cer sã ne
întoarcem la animalitate. Ei propun oamenilor o
animalã contemplaþie...
– Ce excitant (How exciting)!
– Yes. Al doilea ºi E. Relgis sunt în contra
corseturilor.
– Shocking! Dar, prin drum (by the way),
cine e bãiatul acesta, Eliade?”1
Panorama caricaturalã a tendinþelor estetice ºi etice contemporane ridiculizeazã spiritul
de turmã al unei congregaþii obediente, a cãrei
notã uniformizantã este narcisismul ºi egolatria.

Profilul pretendentului la Panteonul cultural
este întemeiat pe platitudine, turpitudine, versatilitate, docilitate ºi trup cizelat, de gladiator.
În genul lui… Saºa Panã cu volumul blasfemic viaþa romanþatã a lui dumnezeu N.
Steinhardt conservã o atitudine retractilã, conservatoare ºi nu acceptã ca divinitatea sã devinã
mizã pentru tribulaþii parodice sau acrobaþii lingvistice experimentale. Aºadar, parodia emerge
din spaþiul tipografic vid.
Imitarea Unui autor de piese de teatru cu
masse denunþã insinuarea propagandei comuniste care se va instala atât de plenar câteva
decenii mai târziu. Versurile poemului dramatic
nuanþeazã aspiraþiile democratice ºi lupta de
clasã în pagini ce par a fi extrase din lirica
proletcultistã: „Comitetul sindicatului popular:
Noi suntem comitetul/ care facem caietul./ Cu
sarcini/ pe margini/ Cu îndatoriri/ nu existã firi/
Un singur tip./ Sã nu te miri,/ Un singur chip./
Oamenii sunt la fel./ Toþi un fel./ Cãtre þel/ la fel/
Prin ploaie, prin vânt/ Pe buze cu cânt/ Înainte
proletari/ Fiþi tari!/ De nu veþi mânca puºcãria/
Nu vom admite anarhia.”2
Volumul acestui „colportor intelectual de
elitã”, suferind de „bulimie culturalã”3 relevã o
faþetã mai puþin cunoscutã a celui care avea sã
devinã pãrintele Nicolae de la Rohia, înfãþiºând
un bun cunoscãtor al literaturii momentului, precum ºi al exceselor autenticiste, care în pofida
unei prefeþe cam scorþoase se converteºte într-un
slalom ludic printre cãrþi ºi mentalitãþi. Mantia
eticã îmbrãcatã în articolul programatic este distilatã ulterior într-un potpuriu de schiþe caracterologice ºi stilistice al cãror numitor comun este,
în aceastã kunderianã carte a râsului (ºi a uitãrii),
dictonul clasic „ridendo castigat mores”.

Ortodoxia lui reprezintã ce este mai bun în credinþa creºtinã, spiritul de milã ºi de
toleranþã susþinut de spiritul de luptã întotdeauna treaz, „neadormirea evreiascã”.
Sanda Stolojan. Steinhardt sau lecþia toleranþei
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 239.
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3

Ibidem, p. 77.
Ibidem, pp. 128-129.
Ion Negoiþescu, Scriitori contemporani, ediþia Dan Damaschin, Cluj Napoca : Dacia, 1994, p. 416.
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nceputurile literare ale lui N. Steinhardt
sunt marcate de douã atracþii insolite.
Mai întâi dorinþa de a epata, de a polemiza cu toatã lumea, de a contesta totul, de a
provoca dispute ºi ciocniri de idei. A doua de a
scrie un roman, altfel decât dupã normele la
modã, dovedind cã inovaþiile merg mânã în mânã cu sfidarea stereotipiilor, a indicaþiilor de regie gata fabricate. Prima ieºire din obiºnuit a
fost debutul sãu iconoclast cu o carte intitulatã
În genul... tinerilor (Bucureºti, Cultura Poporului, 1934) pe care a semnat-o Antisthius, care
se vroia o anti-tezã la discursurile cele mai obiºnuite ale confraþilor sãi. Era o carte prin care,
asemenea lui Eugen Ionescu din Nu, voia sã nu
repete tehnica narativã a acestora, incriminând-o prin pastiºã. Dacã Ionescu fusese doar
polemic, coroziv ºi sarcastic, N. Steinhardt voia
sã ºi demonstreze ridiculul formulelor la modã
prin copie ºi grafo-manie. Prefaþa, intitulatã
Beþia de cuvinte 1934 voia sã atragã atenþia
asupra tarelor epocii sale, care, prin stilul cutremurãtor-profetic al lui Cioran, cel filosofic
complicat al lui Noica, prin acela enciclopedist
al lui Mircea Eliade, prin acela trivial-vexator al
lui Geo Bogza, modest-conformist al lui Adrian
Bontãº, feminist-anarhic ca la E. Marghita, epatant-americanizat precum la Petru Comarnescu,
avangardist ca la Saºa Panã sau impetuos pleonastic ca la Mihail Ilovici etc. Era, într-un fel, un
apel fãcut confraþilor sãi de a reveni la idealul
normalitãþii ºi al cumpãtãrii, prin renunþarea la
exagerare, la depãºirea învãluirii în arabescuri
inutile.
Cel de al doilea „moft” ºi l-a împlinit
scriind romanul Cãlãtoria unui fiu risipitor, roman conceput în tinereþe dar dat la ivealã abia în
1995 de cãtre un fel de discipol al sãu, Ioan
Pintea (Bucureºti, Ed. Adonai, 1995), scriere
prin care dorea sã sugereze modul în care personajul unei epoci poate fi absorbit de aceasta
pânã la anularea personalitãþii, fapt ce contravenea cu însuºi crezul societãþii burgheze, acela
de a da la luminã eroi ariviºti, luptãtori abili

pentru ascensiune socialã, parveniþi de tipul lui
Julien Sorel sau harpagoni B la Balzac. Romanul
lui Steinhardt pune în circulaþie un anti-erou, un
fel de ins gelatinos, ºters, fãrã personalitate, un
anonim, trãind o viaþã pe mãsurã, fãrã nimic
spectaculos sau memorabil. Acest tip de
„rãzvrãtit” fãrã speranþã ºi fãrã obiect îl face
repede acomodabil la orice, ceea ce îl lipseºte de
împlinirea corespunzãtoare. Eroul romanului
este un tânãr Blumberg, care ar dori sã-ºi impresioneze familia ºi prietenii prin manifestarea
unor acte de frondã notorie, precum acela al
plecãrii de acasã, act vãzut ca formã de protest la
mediul conformist de acolo, mediu înlocuit cu
un altul asemãnãtor tot atât de depersonalizat.
Echilibrul, cumsecãdenia, confortul social ºi
moral, spiritul de grup sunt valori ale familiei
burgheze pe care le redescoperã ºi care-i devin
ataºante, dialogul sãu cu „lumea” luând sfârºit
nu prin schimbarea „lumii”, nu printr-o victorie
a eroului asupra ei, ci invers, prin absorbþia
eroului de cãtre „lume”.
Incipitul romanului ne trimite la o zi de
toamnã anostã, de 14 octombrie, când, ajutat de
prietenii sãi, Gruia (Grumberg) ºi Benet,
Blumberg face primul pas spre a respinge viaþa
ºtearsã ºi tipic burghezã de acasã, spre a o înlocui cu alte valori. Cu o micã valijoarã în mânã,
în care îºi pune lucrurile de primã necesitate,
Blumberg pleacã de acasã, dar deocamdatã nu
ajunge prea departe, ci doar la prietenul sãu
Gruia, ai cãrui pãrinþi se aflau undeva în strãinãtate. E vorba de hotãrârea de a-ºi pãrãsi familia, încercând ca, de unul singur, sã vadã cum
trãiesc alþii ºi ce ar trebui sã facã spre a ieºi din
uniformitatea unei vieþi fãrã orizont, a unei existenþe lipsitã de drame metafizice ºi de turbulenþe
de naturã interioarã. Aºa începe lunga cãlãtorie
a eroului spre sine, numitã de el Cãlãtoria unui
fiu risipitor, având ca intenþie lupta dintre generaþii, opoziþia dintre „copiii moderni” ºi pãrinþii lor, care luaserã parte la fãurirea României
Mari, consolidându-ºi apoi, în anii de dupã Primul Rãzboi Mondial, bunãstarea materialã ºi

faþã de cuvinte, de reguli, de oameni, poate sã
iasã originalitatea ºi superioritatea”. În acelaºi
capitol introductiv, intitulat cu intenþie „Unde
începe ca într-un roman de Gide sau Roger Martin du Gard”, protagonistul declarã: „Cumpãr
cãrþi neserioase ºi dubioase, în loc sã cumpãr
acestea!” (adicã memoriile lui Sun-Yat-Sen, sau
altele de acestea! n.n.). Pentru el „intrarea în
iluzie” e mai importantã, încercarea de subminare a seriosului, a marilor subiecte sociale, a
temelor eterne legate de viaþã ºi moarte. Tot
ceea ce încearcã Steinhardt aici este elogiul vieþii comune, obiºnuite, cu bucuriile simple ale
vieþii, cu încrederea în semeni ºi acceptarea lor
aºa cum sunt. O înþelegere a resorturilor intime
care l-a dus la realizarea acestui roman insolit,
roman aparte (aºa cum au mai fost câteva în
epocã, precum cel al lui Al. Vona, Ferestrele
zidite sau cel al lui Mihail Villara, Frunzele nu
mai sunt aceleaºi) cred cã poate fi descoperit în
eseul sãu despre literatura lui Brãtescu-Voineºti, Cãlãtorului îi ºade bine cu drumul, din
care luãm la cunoºtinþã de obsesia unei întregi
literaturi de a surprinde calmul ºi stereotipia
vieþii în limitele unei onestitãþi ºi a unui mod
confratern de a fi, relevabil mai ales în înþelesul
pe care Jules Romains a dat-o acestui tip uman,
acela unanimist. Romanul sãu, Les hommes des
bonne volonté, este într-un fel, romanul-þintã al
atenþiei lui N. Steinhardt, pe care ºi-l ia ca
model, chiar dacã nu mãrturisit, aºa cum o spune
în eseul amintit: „Noþiunea de bunãvoinþã apare
în chiar titlul marelui roman (27 de volume) al
lui Jules Romains: Oameni de bunãvoire. Dar
aici nu ne referim la intenþii, la voinþa de a face
binele, la buna-voire atribuitã de scriitorul unanimist unora din personagiile operei sale care –
în treacãt fie spus – este în primul rând un roman
al Parisului, izbutit mai ales prin descrierile urbane ºi în cursul primelor volume unde ca erou
central ºi loc de congruenþã al multiplelor acþiuni se impune, magnific, Parisul. Aici, bunãvoinþa se ia în acel înþeles de gentileþe, funciarã
bunãtate, cuviinþã în relaþii interumane, pace
lãuntricã, bunã dispoziþie, încredere în ceilalþi,
de nostalgie a patriarhalitãþii ºi de naivitate generalizatã, aºa cum apare la scriitori ca I.Al.
Brãtescu-Voineºti, Emil Gârleanu, Alphonse
Daudet, Charles Dickens sau, în parte, ºi la alþii
ca Mihail Sadoveanu (toatã acea – cantitativ
importantã ºi simptomatic sugestivã – parte a
operei consacratã amãnunþitei, voit prelungitei
ºi încântatei descrieri de mese, ospeþe, agape,
prânzuri vânãtoreºti, aperitive, gazde ospitaliere, case calde ºi îmbietoare la sfârºitul unei zile
de trudã ori vizitate dupã ce troienele împiedecã
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poziþia socialã, ceea ce permitea, acum, progeniturilor acestora un trai decent ºi despovãrat
de griji. Or tocmai împotriva acestei vieþi cãlduþe ºi siropoase, protagonistul nostru are ceva
de spus, el încercând sã propovãduiascã neliniºtea aventurii ºi îndrãzneala libertãþii. Dar la
capãtul experimentului pe care el singur ºi-l
asumã, protagonistul nostru se întoarce acasã în
sânul familiei spre tãierea viþelului celui gras, cu
conºtiinþa cã atât luptele sociale, cât ºi cele politice nu ar fi decât „forme fãrã fond” ºi cã ceea
ce rãmâne fundamental într-o societate sunt valorile umane: dragostea, prietenia, cumsecãdenia, accesul la culturã, comoditatea, bunãstarea
materialã, optimismul declarat, adicã valorile
care consolideazã societatea, nu o traumatizeazã. Blumberg pleacã de acasã ca un „mic
burghez” ºi se reîntoarce ca un „mic burghez”,
fãrã ca micul sãu experiment sã fi zdruncinat
ceva din aceste valori.
Romanul lui N. Steinhardt se înscrie într-o
gamã mai largã de preocupãri a scriitorilor interbelici de a surprinde narativ metamorfozele generaþiei tinere, preocupatã sã se autoanalizeze. E
vorba de unele dintre romanele lui Mircea Eliade (Romanul adolescentului miop, Întoarcerea
din rai), George Cãlinescu (Cartea nunþii), Ionel Teodoreanu, Anton Holban, Mihail Sebastian,
Ionel Jianu (Adolescenta, Cavalerii verticali)
etc., scriitori care pun accent pe autoanalizã ºi
introspecþie, metode verificate ale realismului,
pe care autorul Cãlãtoriei nu le ia în serios,
preferând persiflarea, ironia, pastiºa, parodia.
Poate am spune prea mult dacã am socoti romanul de faþã drept un roman parodic, dar intenþia este vãditã. Sunt luate sistematic în derâdere anumite formule romaneºti, începând cu
„monografiile sociale” ale marilor romancieri
francezi de la Roger Martin du Gard ºi pânã la
Jules Romains sau Gide, pe care îi respinge ca
nefiind conforme intenþiilor sale: „Atâta luminã
îmi aduce aminte de literatura realistã ºi mi-e
silã de ea. Sunt sãtul de lumea necãjitã, de peisagele hâde ºi jilave în ploaie (e o obsesie, fiecare volum conþine aceste douã cuvinte: hâd ºi
jilav), de atmosfera tristã ºi sãrãcãcioasã, de
boalã, de suferinþã... Am nevoie de cãrþi pline de
luminã. O literaturã feericã, o feerie modernã,
hoteluri ºi aventuri, localitãþi balneare ºi fericire. Sã fie cãrþi dintre acelea pe care le citeºti
vara dar sã nu-þi fie ruºine de ele iarna.” Intenþia
de a fugi de tipare apare chiar de la început,
când, comentând acþiunile prietenilor sãi, el
spune: „Ei respectã cu stricteþe regulile, ca scriitorii care nu se depãrteazã de tipare, uitând cã,
uneori cel puþin, din obrãznicie ºi imaginaþie,
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pornirea trenului ºi unde se lasã, cu pantagruelicã voie bunã, toatã acea atmosferã de refugiu
în simpla materialitate a vieþii, în bucuria bucatelor, a vinului ºi a omeniei care strãluceºte ca
nicãieri altundeva...” În bunã mãsurã, romanul
lui N. Steinhardt aceasta ºi face: elogiazã comunitatea evreiascã din Bucureºti din perioada
interbelicã pentru rolul ei la consolidarea traiului aºezat ºi peren al Bucureºtilor de altãdatã,
ca o comunitate de oameni de bunã-voire, alãturi de care face ºi elogiul Capitalei din perioada
ei de glorie, stãruind asupra „dulceþei traiului”
bucureºtean ºi a meselor sale de opulenþã gastronomicã. La un moment dat vom avea ºi
portretul „evreului” bucureºtean. Bucuria de a
trãi, acel savoir de vivre arhicunoscut este peste
tot prezentã ºi ea contrasteazã cu imaginea convulsionatã ºi plinã de febrã interioarã pe care
literatura „filosofiei neliniºtii ºi a aventurii” a
imprimat-o scrierilor multora din creatorii
noºtri, atinºi, mãcar ºi tangenþial, de ideile de
dreapta. Idealurile mic-burghezului descris de
Steinhardt pornesc de la simple dorinþe materiale: „Îmi doresc o mâncare bunã, sã pot cumpãra mult în bãcãnii, în casã sã am o cãmarã
plinã ca un magazin, cu conserve, cu sticle, cu
borcane, cu murãturi. Într-o searã de iarnã, puþin
înainte de a merge la un spectacol, sã intru în
bucãtãrie sã spun ceva, uºa cãmãrii sã fie deschisã, sã mã opresc sã privesc.”
Astfel de imagini ale gurmanderiei bucureºtene întâlnim la tot pasul în romanul sãu,
fie la festinurile bogate cu mâncare bunã la care
participã, fie în plimbãrile sale prin cartierele
Capitalei. Iatã un asemenea moment, când iese
pe Calea Victoriei: „În bãcãnie e lume multã.
Trec înspre fund. Tocmai se taie ºunca fiartã din
care ies aburi. În picioare, la mese, toatã lumea
mãnâncã. Sunt impresionat de mirosul ºi aspectul localului. Se înºirã toate: sandwichuri cu
ºuncã, cu salam, cu icre, negre, roºii ºi albe, cu
sardele; cu bucãþi de peºte, rasol, saramurã, fripturã; ciuperci, pâiniºoare scobite umplute cu
cârnaþi mici calzi, alte feluri multe de cârnaþi, de
peºte ºi scrumbii în vârf de scobitoare; alãturi pe
o tavã, cu o lampã dedesubt, pateuri mari cu ouã
ºi ciuperci, o farfurie cu ouã, maionezã de raci,
borcane cu muºtar, bucãþele de pâine, scobitori,
farfurii, pahare, tejgheaua cu bãuturi. Pe o bucatã de hârtie mi s-a tãiat o felie de ºuncã grasã.
Stau în picioare. Mãnânc dupã un raft. Alãturi
am un ºpriþ. Iau o ciupercã; apoi un pateu. Mai
iau ceva. Mai mã duc sã vãd ºirul de farfurii
pline. Aº vrea sã iau din toate. Nu mai mã
stãpânesc ºi iau. În jur toatã lumea vorbeºte,
râde, bea, se vorbeºte tare, domni îmbrãcaþi ex-
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cesiv de bine discutã politicã sau afaceri, sunt ºi
câteva femei frumoase ºi elegante.” Etc.
Acest belºug de produse, de oameni distinºi ºi bine îmbrãcaþi, de cucoane elegante este
imaginea acelui Bucureºti de altãdatã pe care
comunismul ceauºist l-a anulat pânã la desfiinþare. A te reîntoarce la astfel de imagini suna ca
o provocare la adresa comunismului multilateral
dezvoltat în care se gãseau doar vestitele
„taki-muri” insipide sau cele patru ouã pe bonuri. Lumea zugrãvitã de romancier nu are nimic cu mizerabilismul comunizant, iar oraºul
descris de N. Steinhardt seamãnã cu acel mic
Paris de odinioarã: „Mã întorc pe Calea Victoriei, am mers bine, nu sunt deloc obosit. Nu e
nici cald, nici frig, mi-e doar puþin sete. Aº vrea
sã iau o prãjiturã cu un pahar mare cu apã rece.
Cobor pe Calea Victoriei, la întretãierea cu începutul Cãii Griviþei întâlnesc pe Soli Rantzer cu o
geantã în mânã, care merge ºi el cu mine, în jos.
A mers ºi el, îmi zice, mult, ºi îmi propune sã
intrãm într-o cofetãrie. E rãcoare, cerul albastru,
strãzile cu totul uscate... E atât de plãcut...”
Tânãrul Blumberg nu face decât sã guste
din toate aceste plãceri ale Bucureºtilor, sã se
gândeascã la o cãsãtorie bunã, spre a intra ºi el în
rândul onorabililor oraºului. Scriitorul deschide
chiar un capitol despre onorabilitate, intitulat
Mãtuºa Ana: glasul familiei-sentimentul onorabilitãþii. Ea þine evidenþa rudelor ºi cunoscuþilor, ea primeºte pe cei din provincie ºi are
casã deschisã pentru musafiri, aceºtia fiind
întotdeauna bine veniþi. E vorba de familii unite,
„oameni cumsecade”, pentru care are casa deschisã: „Ea îmi vorbeºte ce înseamnã sã faci parte
dintr-o familie bunã, sã ai creºtere, sã vezi într-o
casã armonie ºi bunã cuviinþã. Cum nu e bine sã
te vizitezi cu oricine, cum e bine sã ºtii sã rãmâi
printre egalii tãi, sã respecþi onorabilitatea familiarã” etc. Pentru autor, chiar soþia lui Marx e
numitã „onorabila doamnã Karl Marx”, cu care
s-ar putea socoti rudenie, de vreme ce una dintre
mãtuºile lui Blumberg „e descendentã a familiei
Marx”. E momentul în care prozatorul simte cã
trebuie sã deschidã ºi o discuþie despre politicã,
aºa cã unul dintre capitolele romanului sãu poartã titlul de „cronicã politicã”, dar dezbaterea
despre marxism este evitatã, în locul ei servindu-ni-se o lecþie despre social-democraþie ºi
ideile materialiste care apar în Norii de Aristofan,
prilej de a oferi un scurt fragment având în
vedere disputa dintre Socrate ºi Strepsiade
despre originea norilor. În scenã intrã ºi Pavela,
unul dintre evreii olteni isteþi ai Capitalei, care
are limbã frumoasã, corectã, dar care ia în derâdere social-democratismul lui Gruia sau co-

de acel mod de viaþã care fac personajele lui
Steinhardt sã nu mai declare cã sunt nefericite,
cã sunt triste ºi se plictisesc, cã bunãstarea ºi
chiverniseala lor e apãsãtoare, deoarece atunci
când sunt buni Dumnezeu îi binecuvânteazã. „O
asemenea viaþã pozitivã e prielnicã dezvoltãrii
sentimentului vieþii de familie ºi bunãtãþii. Nu
cred cã oamenii devin mai buni, mai înþelegãtori
ºi mai inteligenþi în mizerie ºi nevoie. Nu cred cã
lipsa banilor e o condiþie de dezvoltare a sufletului ºi intelectului. Aceasta e o legendã, cã
banul nu e necesar, sau cã, ºi mai mult, stricã. Eu
cred cã atunci când e fericit ºi mulþumit, omul e
mai bun ºi mai aproape de realizare.”
Aceastã frazã ascunde de fapt rezultatul
cãutãrilor la care ajunge acest fiu risipitor când
pleacã de acasã, oripilat de bunãstarea ºi cumsecãdenia oferitã de familie, pe care vrea s-o
pãrãseascã, sã ajungã singur sã înþeleagã o parte
din mecanismele societãþii în care trãieºte spre a
se hotãrî pe ce drum sã apuce. Cunoscând mai de
aproape familia Mizrachi, familia prietenilor sãi
Gruia sau Benet, confruntându-se cu ideile politice ale vãrului sãu Pavela, inteligenþa strãlucitã a familiei, dar ºi cu încetãþenitele obiceiuri ale tradiþiei familiei sale pãstrate de
mãtuºa Ana, tânãrul Blumberg observã, judecã,
trage concluzii. La fel ca prietenul sãu Benet,
„plictisit de familie, de viaþa asta mãrginitã /în
care/ totul e meschin”, în care totul i se pare cã
se reduce la plictisealã, deoarece „Nu suntem
pregãtiþi pentru nimic”, arãtând ca „niºte tineri
burghezi nepregãtiþi”, cã suntem aici „în Bucureºti niºte burghezi infecþi”, „copiii moderni”
vor altceva, vor sã prospecteze întreaga plajã de
soluþii pe care le-o poate oferi societatea, vor sã
fie altfel decât pãrinþii lor, dar, în cele din urmã,
ajung sã recunoascã cã valorile mic-burgheze
sunt rezultatul unor îndelungi perioade de dezvoltare socialã, la care ei pot sã se întoarcã siguri
pe ei ºi cu conºtiinþa împãcatã, deoarece în acest
mediu pânã ºi Karl Marx nu este altceva decât
un produs al unui spirit burghez, chiar dacã
rãzvrãtit ca ºi ei, iar doamna Karl Marx o onorabilã burghezã. Citind mai departe printre rânduri ajungem sã înþelegem sensul polemic al
acestui roman parodic, care atacã direct ºi sistematic ideile revoluþionare ale marxism-leninismului, caricându-le ºi demontându-le discret
ºi fãrã tam-tamul de rigoare. „Generaþia
modernã” e pusã sã refacã drumul onest dar nu
lipsit de greutãþi al pãrinþilor lor (fantome din
anul 1920) pentru a se convinge cã nu ideile
bolºevice sau cele marxiste pot prinde sãmânþã
în rândul acestei generaþii, care poate sã fie la fel
de reticentã ºi faþã de ideile legionare de dreap-
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munismul lui Zoller, deoarece el este un conservator sadea. Are pãrere proastã ºi despre
cenaclurile literare, care ar fi un fel de case de
pariuri, iar ideea cã un scriitor trebuie sã fie
neapãrat sãrac sau „un derbedeu rãmas repetent”
e vicioasã, deoarece scrisul nu mai e o îndeletnicire de conjuncturã, ci o meserie ce presupune pregãtire serioasã: „ªtii cine scrie bine?
Zice el. Un profesor universitar, un om cult ºi
distins care are titluri ºi doctorate ºi are
educaþie.”
Laitmotivul cãrþii este dat de ideea cã
„Schön ist die Welt”, adicã de faptul cã „Lumea
e frumoasã” ºi ea e dominatã de activismul social, de nevoia de sociabilitate care respinge
„tristeþea socialã” ca având o naturã cu totul
incidentalã, pe când solidaritatea are un efect
benefic, tonifiant. De unde ºi rolul social al
evreului, tip de lume ºi de societate care devine
un liant al claselor ºi ideilor publice, un ferment
bine venit al societãþii. El se integreazã perfect
în ordinea socialã datã ºi ajunge sã se identifice
cu locul ºi cu þara respectivã în aºa fel încât
despre una din mãtuºile sale, povestitorul poate
afirma rezolut cã „n-am auzit-o vorbind de
România altfel decât de þara mea, vorbeºte cu
atâta liniºte, siguranþã, dragoste ca o englezoaicã cucoanã mare, despre Imperiul Britanic”.
Acest mod de a fi însemneazã de fapt cuprinderea relaþiei dintre naþiunea mare ºi naþionalitãþile mai mici, un mod de a înþelege solidaritatea colectivã, întrucât prima lege de
respectat ar fi „Sã ascult legile ºi obiceiurile þãrii
mele”, în aºa fel încât anumite aspecte minore
ale traiului zilnic devin esenþiale pentru o definiþie mai largã: „Când m-am întors în odaia
mea mi-am reamintit masa, ceºtile, ghiveciul,
fereastra, eram mulþumit sã citesc mai departe.
Masa cu faþa albã, cu ceºtile cu cozonacul aveau
un aspect plãcut ºi mã gândesc la bunã voia
româneascã, la confortabilul englezesc, îmi aduc
aminte de Povestea de Crãciun a lui Dickens, care
e atât de bunã, de minunatã ºi de excelentã, ce
frumos se terminã ºi oamenii devin buni ºi se
iubesc ºi le face plãcere sã trãiascã; o sã mãnânce un curcan bun ºi vor sã râdã ºi Dumnezeu
îi binecuvânteazã... o sã aibã acum plãcere de
fiecare clipã ºi fiecare lucru, îl înconjoarã numai
de lucruri ºi oameni de treabã, cumsecade...”
Descoperim aici un motiv de adâncime al
scrisului lui N. Steinhardt: cãutarea omeniei, a
bunului simþ, al cumsecãdeniei, al acestui spirit
de bunã-voinþã proclamat de unanimismul lui
Jules Romains, un fel de creºtinism bãtrân ºi
autentic, pe care îl cãuta ºi autorul atunci când
declara cã în tinereþe a fost „comunist”. E vorba
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ta, care le vor fi fundamental strãine. Pentru a fi
folositori ºi a ajuta la progresul societãþii, generaþia sa, crede Blumberg, nu trebuie sã se
proletarizeze, sã ajungã sã lucreze neapãrat
într-o uzinã (vezi capitolul Înapoi la fabricã!),
sã arunce la coº tradiþiile de familie ºi întreg
arsenalul de bunuri comune ale civilizaþiei moderne („Va sã zicã nu sunt singur în lume, sunt
legat de o clasã socialã, de un mediu, care nu
poate privi cu nepãsare ce fac, care are grijã sã
rãmân în el, sã nu decad.”) în care cãrþile nu pot
fi niºte „sicrie” inutile, iar bibliotecile, concertele, expoziþiile, filmul, studiile filosofice, conferinþele, dansul chiar, nu sunt simple exhibiþii
pentru tineretul educat, care trebuie sã cunoascã
toate manifestãrile spiritului. În carte ni se dau
ca exemplu, fetele din familia Sorin, de care
sunt mândri pãrinþii lor pentru performanþele pe
care le-au atins. De cealaltã parte, el observã
delãsarea Cocãi Mizrachi, gradul de emancipare
a Lidiei Berger, sclifoseala glazuratã a multor
cucoane din mediul sãu, servilismul fãrã scrupule al doamnei Benet, care a rãmas o slujitoare
caraghioasã a viþelului de aur, prosternându-se
slugarnic doar în faþa persoanelor cu bani, în faþa
cãrora îºi schimbã vocea în funcþie de venitul
bãnesc al familiei.
ªi sub raportul scriiturii pot fi remarcate
suficient de multe procedee literare de tip parodic, inclusiv o scenã de teatru intitulatã Jules
Romains ºi soþia lui la masã, pagini de pastiºã a
romanelor poliþiste (Visuri ca în romanele poliþiste), parodia discursului erotic (Un capitol
care nu poate lipsi: Despre dragoste), inserþia

basmului (În lumea basmelor), cultivarea peisajului (Am fãcut o plimbare frumoasã), ironii la
adresa feminismului agresiv (inclusiv a scrisului
ce cultivã derizoriul, de tipul Nudismul în literaturã, Psihogeneza fetei moderne), gazetãrismul industrial sau avangardist, pornografic,
fetiºismul literar (mãnuºi B la Gide) etc. Cartea
capãtã de la capitol la capitol ºi de la paginã la
paginã aspect de discurs polifonic, în care sunt
convocate toate genurile literare ºi caricate cu
dezinvolturã. Undeva, la pagina 20 se aflã ºi o
frazã kilometricã (de 33 de rânduri!), aglutinând
în structura ei un discurs feminin fãrã cap ºi
coadã, tipic pentru clasa de mijloc a societãþii,
puþin instruitã ºi cu maniere deprinse din mers,
care devin stridenþe sociale uºor perceptibile.
N. Steinhardt a fost un exemplu de scriitor
cultivat ºi rafinat, un om al cãrþilor care a iubit
scrisul mai presus de toate. Dorinþa lui de a scrie
la viaþa sa ºi un roman s-a împlinit („mã leagãn
cu iluzia cã voi ajunge romancier”), iar acesta
departe de a fi un produs narativ oarecare face
parte din rândul acelor romane insolite, bizare,
dar care au avut de comunicat ceva important:
un mod personal de a se distanþa de teoriile
sociale ºi politice la modã ºi chiar de a da o
replicã, destul de usturãtoare, schemelor socialiste lipsite de consistenþã ale marxist-leninismului, aºa cum l-am învãþat noi în ºcoalã ºi aºa
cum s-au strãduit sã ni-l inoculeze numeroºii
activiºti de toate soiurile ºi de toate tipurile,
aceeaºi care s-au silit sã-l îndoctrineze ºi pe
omul liber N. Steinhardt. Lecþia lui Steinhardt
meritã din plin a fi reþinutã.

Ni s-a reproºat uneori cã l-am încãrcat numai cu semne de bine, frumos ºi adevãr pe N.
Steinhardt. Nu cred. Îi vedeam ºi micile, inocentele defecte, printre altele, un foarte bine ascuns
sentiment de minivanitate literarã. Dar un om nu se preþuieºte cu suma calitãþilor ºi a defectelor
sale. Ci prin felul în care se îmbinã ele ºi prin fervoarea exprimãrii lor. La N. Steinhardt
aliajul era unic...
Monica Lovinescu. La N. Steinhardt aliajul era unic...
în N. Steinhardt în evocãri, Polirom, 2012, p. 176.
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Un eseu despre N. Steinhardt ºi alþi câþiva
Ioan PINTEA

nefandositã. De îndrãgostire faþã de text ºi de Autor.
O admiraþie lucidã, criticã, speculativã ºi inteligentã
aplicatã nu numai lui N. Steinhardt, dar ºi câtorva
reprezentanþi ai generaþiei de aur a culturii interbelice pe care însuºi N. Steinhardt a adorat-o pur ºi
simplu.
În primul rând, Adrian Mureºan e un foarte
bun cititor. Citatele singure dacã le-am înlãnþui sau
regrupa - din Steinhardt sau din ceilalþi autori:
Noica, Eliade, Ionescu, Cioran – au darul, ele însele,
de a reflecta, revela, fãrã alte adaosuri, tema propriu
zisã a cãrþii.
În al doilea rând, e un critic dezinhibat. Comentariul critic fãcut de el e, în definitiv, un corolar
riguros, polemic din start, pe seama unui subiect evident greu, complex ºi în acelaºi timp esenþial: repunerea în discuþie a modelului intelectual interbelic. Fãrã patimã, dezinvolt, precis ºi, de data aceasta,
din perspectivã teologicã.
Raportul dintre opera lui Steinhardt ºi opera
confraþilor lui e unul teologic, spune Adrian
Mureºan. E, dupã câte ºtiu, o abordare oarecum
singularã în ceea ce priveºte generaþia ‘27. Mulþi
critici ºi cititori, desigur, ºtiu cã aceastã generaþie a
avut, pro sau contra, o relaþie specialã cu credinþa, cu
Ortodoxia, dar încã nimeni nu a fãcut o abordare
exhaustivã a acestui subiect. Au scris asiduu ºi cu
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ersonalitatea ºi opera lui N. Steinhardt
au avut, mai ales dupã 1989, un efect
benefic, fulminant ºi, aº zice, de-a dreptul cuceritor asupra generaþiei tinere.
Au devenit, ºi el ºi opera, modele. Prin urmare, nu e întâmplãtor cã tot mai mulþi tineri intelectuali, ºi nu numai, fac apel la scrierile ºi la
figura luminoasã a monahului de la Rohia. E, poate
singurul model valabil, pe care tinerii îl acceptã
întru-totul. Cred din toatã inima cã admiraþia ºi, de
ce sã nu recunosc, dragostea de care se bucurã ºi opera
ºi omul sunt în primul rând o rãsplatã binecuvântatã
ºi, desigur, o binecuvântare meritatã. Steinhardt, în
ciuda înþelepciunii, a sfãtoºeniei ovreieºti ºi ortodoxe, a pus mare preþ pe tinereþe, pe tineri, identificându-se, de pildã, prin anii ‘80 cu generaþia omonimã ºi adunându-ºi în preajmã, tot în acei ani, la
Rohia, câþiva tineri pe care a mizat teologic, filosofic ºi literar. Nu fãrã niciun scop, cred, a scris
afectiv ºi cu multã voioºie despre cãrþile optzeciºtilor ºi a resuscitat (tot pentru generaþia tânãrã,
socotesc) cãrþile tinerilor din generaþia sa: Cioran,
Eliade, Ionescu, Noica.
N. Steinhardt a pus mereu tinereþea în relaþie
cu libertatea. Conversând cu tinerii scriitori, scriind
despre cãrþile lor, însoþindu-se cu ei în taifasuri ºi
plimbãri montane felurite, punându-i pe cei mai
mulþi dintre ei pe calea cea bunã a culturii, el, de
fapt, îºi regãsea propria libertate, propria lui tinereþe: nonconformistã, agerã ºi neastâmpãratã. Cine
l-a cunoscut pe bãtrânul N. Steinhardt ºtie cã fiinþa
lui subþire, bolnavã ºi precarã emana un suflu absolut tânãr, împroprietãrea pe cei din jur, în special
tineri, cu avânt, curaj, dârzenie ºi, hai sã fim patetici,
eroism.
Puþinã lume ºtie, de pildã, cã Jurnalul fericirii, Cuvinte de credinþã, Primejdia mãrturisirii
sunt cãrþi care au schimbat destinul, viaþa, biografia
unor tineri. Cunosc asemenea cazuri. Nu mi-am pus
niciodatã întrebarea de ce aceste cãrþi au produs
declicul esenþial în viaþa unor oameni… Cunoºteam
foarte bine puterea ºi dulceaþa acestei seducþii intelectuale ºi existenþiale. Eu însumi am beneficiat din
plin de omul Steinhardt ºi de opera lui.
Aºadar, nu poate exista bucurie mai mare
pentru mine decât aceasta: sã-mi vãd maestrul, sã-l
vãd pe Avva Nicolae, preþuit la modul absolut. Preþuit, însã, cu discernãmânt ºi luciditate.
Cartea lui Adrian Mureºan este un asemenea
gest. Un exerciþiu de preþuire lucidã, de admiraþie
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competenþã, cred, doar Dan Ciachir ºi Dan C. Mihãilescu. Poate n-ar fi fost rãu ca autorul sã fi avut în
vedere ºi o raportare la Nae Ionescu. ªi Steinhardt, ºi
ceilalþi „elevi” ºi discipoli, prezenþi în paginile acestui eseu, i-au dedicat Profesorului amintiri de
neuitat.
Generaþia ‘27 a marcat, la modul benefic,
viitorul culturii româneºti, ºi, prin câþiva autori,
chiar ºi prezentul ºi viitorul culturii universale. De
altfel, într-un articol din Cotidianul. Litere, arte,
idei din 15 iunie 1991 (reluat în Scriitorincul, Editura „Dacia”, 2001), Dan C. Mihãilescu face un
portret amplu ºi aproape „naturalist” al acestei generaþii: „Numai generaþia de la 1848 a mai fost
comentatã cu atâta vãz enorm ºi simþ monstruos,
cum a fost generaþia ‘27. Obiect de polemici întinse
pe decenii, sursã de aprige campanii de presã, de
interpelãri guvernamentale ºi dezbateri parlamentare, mizã de politicã naþionalã ºi chiar europeanã.
Bolgie de patimi, care a cuprins zeci de personalitãþi, afirmate sau ratate, ºi zeci de mii de destine sugrumate. Subiect de cãrþi groase, de adeziuni encomiastice ºi resentimente niciodatã stinse. Subiect de
pamflete sulfurice, de apologeticã martirialã, sau
simple teze de licenþã, în þarã, ca ºi pe toatã întinderea diasporei româneºti. Creuzet de contradicþii,
generaþia ‘27 stã, ca ºi generaþia paºoptistã, pe temelii paradoxale.”
Faptul cã Adrian Mureºan analizeazã ºi prezintã cu lupa teologului ortodox asemãnãrile ºi diferenþele frapante, mai mult sau mai puþini ortodoxe,
în ceea ce-i priveºte pe câþiva dintre reprezentanþii
de frunte ai Generaþiei, mã face sã cred cã avem în
faþã o lecturã specialistã, dar, în acelaºi timp, liberã
de orice constrângere confesionalã. Fie cã e vorba de
Noica, Cioran, Eliade sau Ionescu (toþi patru ortodocºi), fie cã e vorba de ortodoxul N. Steinhardt,
atitudinea lor ortodoxã (ºi naþionalã la unii dintre ei)
e filtratã oarecum ecumenic, aº spune, prin modulul
literar. Literatura celor patru, cu evidente accente
creºtin-ortodoxe, dupã pãrerea lui Steinhardt ºi a lui
Adrian Mureºan, are la bazã ideea trãiristã, dar, în
acelaºi timp, ºi zburdãlnicia ºi libertatea Duhului.
Duhovnicul trãirist, cum îl numeºte autorul pe N.
Steinhardt, a fost ºi rãmâne pentru noi, un ortodox
autentic: eliberat ºi liber de orice constrângere laxã
sau fundamentalistã. Dreapta socotinþã pe care
Adrian Mureºan o subliniazã de mai multe ori este,
de fapt, în adâncime, opþiunea ortodoxã a Pãrintelui
Nicolae de la Rohia. Echilibrul acesta, dreapta socotinþã, fac ca monahul Nicolae sã nu fie încurcat
deloc de cãtre eseistul N. Steinhardt, ba, dimpotrivã,
sã fie el însuºi, prin atitudine ºi scris, o sinergie
vizibilã între culturã ºi credinþã: mântuirea, salvarea
cu orice preþ a culturii (fie ea clasicã, modernã sau
posmodernã) prin credinþã. Pentru a-ºi argumenta
teza, Adrian Mureºan îºi aduce în ajutor pe: Dan C.
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Mihãilescu, Marie France- Ionesco, Nicolae
Balotã, Arºavir Acterian, George Ardeleanu, Ion
Vartic, Alex
ªtefãnescu, Stefan Borbely,
Alexandru Paleologu, Cristian Bãdiliþã, Eugen
Simion ºi nu se dã în lãturi, nu se fereºte sã intre
într-o polemicã, cam stridentã, mi se pare mie, ºi
exagerând cu bunã ºtiinþã tonul tezei sale, cu Marta
Petreu.
Generaþia lui Steinhardt a fost o generaþie
trãiristã. O spune însuºi Steinhardt rãspicat ºi cu
oarece mândrie. Þin minte cã, atunci când am publicat în revista Tribuna de la Cluj întâiul meu interviu cu N. Steinhardt, acesta l-a atenþionat pe
Alexandru Cãprariu cã mai bine sã nu publice interviul decât sã scoatã din el sintagma generaþie trãiristã. Bucuria a fost atât de mare când a apãrut
interviul cu sintagma pomenitã, încât N. Steinhardt
m-a poftit la Rohia ºi câteva zile la rând, drept
recompensã, printre alte „osteneli monahale”, am
tãifãsuit despre trãirism ºi despre iluºtrii sãi reprezentanþi.
Adrian Mureºan ºtie cum sã incite. Eseul lui,
sunt sigur, va naºte ceva gâlceavã. E scris parcã
dintr-o suflare, cu vervã ºi sinceritate. Pornind de la
Steinhardt ºi având în vedere atitudinile ºi reflecþiile
acestuia, fie ele teologice sau literare, el scrie pe
rând despre: „rãfuiala” cu Noica, Ionescu cel de la
capãtul nopþii, ªmecherul de Cioran, Mãrturisirea
Ortodoxã a lui Eliade de la Chicago din 1959, surprinzând ºi limpezind, la modul superior, corespondenþe ºi fracturi nebãgate în seamã la prima
vedere nici de criticii literari dar, cu siguranþã, nici
de cititorii de rând. Descoperim dintr-odatã cã existã
o „rupturã” între Steinhardt ºi Noica (cel care i-a aflat
locul cu pãºune, locul odihnei, spaþiul gloriei monahale), cã mai religioasã decât Istoria credinþelor
religioase e literatura, proza lui Eliade, cã piesele lui
Ionescu sunt antiabsurde ºi creºtine, iar autorul un
nãdãjduitor în Hristos, visând din tinereþe sã devinã
cãlugãr, cã admiraþia lui Steinhardt, atât de seninã ºi
confraternã, vis-B-vis de Cioran se schimbã pe loc,
devenind supãrare absolutã, foc ºi tunet, când fiul
popii din Rãºinari confundã metafora cu blasfemia.
Eseul acesta e scris de un tânãr intelectual
care promite mult; ºi prin abordarea temei, ºi prin
scriiturã. Curajos în a formula definiþii ºi a pune
anumite „etichete” pe opera steinhardtianã (ºi a congenerilor monahului de la Rohia), netemãtor în a
aborda câmpul literaturii minat ºi osificat de canoane ºi reguli specifice, de data asta din perspectivã
teologicã, e de aºteptat încã, în orizontul însufleþit al
dezbaterilor ºi luptelor literare. Cred cã ºtie deja cã,
prin scrierea acestui eseu, el se expune pãrerilor pro
sau contra. Comentarea trãiriºtilor e, prin urmare, o
atitudine. Iar o asemenea atitudine înseamnã, nici
mai mult, nici mai puþin, decât provocare.
Ianuarie, 2007
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Un portret vrednic de luat aminte
N. Steinhardt în evocãri / ediþie îngrijitã de Florian Roatiº. –
Iaºi : Polirom, 2012 (279 p.)

Steinhardt”, încã de la înfiinþarea acesteia, în
anul 1993. Fie menþionate aici câteva repere
semnificative: editarea Caietelor de la Rohia
(1999-2002), implicarea în îngrijirea ediþiei
Operelor complete ale lui N. Steinhardt (rod al
colaborãrii dintre Editura Mãnãstirii Rohia ºi
Editura Polirom) ºi numeroasele articolele dedicate lui N. Steinhardt publicate de-a lungul timpului, materie primã pentru un
proiectat ºi aºteptat volum.
În continuare, dau mãrturie despre N. Steinhardt:
Arºavir Acterian / despre curaj;
Dorina Al-George / despre
dreapta socotinþã, dragostea
de oameni ºi capacitatea de comunicare; Bartolomeu Anania,
Mitropolit al Clujului, Albei,
Criºanei ºi Maramureºului /
despre credinþã; Alexandru
Baciu / despre culturã, memorie ºi forþã de asimilare; Nicolae
Balotã / despre dragostea de
teatru, talent actoricesc, umor
ºi din nou curaj; Nicolae
Bãciuþ / despre bunãvoinþã ºi
disponibilitatea de a colabora;
Alexa Gavril Bâle / despre extraordinara capacitate de muncã ºi asumarea
rolului de îndrumãtor; Ioan M. Bocu / despre
îmbãrbãtare ºi profunzime; Miron Alexandru
Bogdan / despre arta dialogului ºi luminozitate;
Augustin Botiº / despre autoritatea moralã ºi
darul de a alege binele; Gheorghe Brãtescu /
despre impetuozitate, bucuria de a scrie ºi rezistenþa la cenzurã; Virgil Bulat / despre
interpretarea fenomenului cultural contemporan, racordarea la universalitate, temeiurile morale ºi tinereþea veºnicã; Iordan Chimet / despre
vocaþia prieteniei, fragilitate ºi drumul spre mãnãstire; Î.P.S. Justinian Chira, Arhiepiscopul
Maramureºului ºi Sãtmarului / despre iubirea lui
Hristos ºi miracolul îmbogãþirii oamenilor prin
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ucrarea apãrutã în anul în cen te na rului naºterii lui N. Steinhardt
reconstituie, din mãrturiile contemporanilor sãi – oameni care l-au cunoscut personal sau au avut legãturi epistolare cu el – un
necesar ºi binevenit portret al omului care a fost
N. Steinhardt. Textelor selectate cu multã atenþie din reviste, ziare ºi lucrãri în volum (aranjate
în ordinea alfabeticã a
autorilor, deºi poate nu ar fi
fost lipsitã de interes nici
ordinea cronologiei biografice), unele „provocate” de editarea Caietelor de la Rohia, li
se adaugã ºi câteva inedite, solicitate de editor pentru întocmirea acestui volum.
Ca numitor comun este
de menþionat faptul cã toate au
fost scrise dupã moartea lui N.
Steinhardt, ceea ce le conferã
(abstracþie fãcând de autocenzura inevitabilã ce intervine
atunci când este vorba despre
cei plecaþi dintre vii) o notã de
completitudine – recapitulare
ºi decantare a esenþialului rãmas atunci când nimic nu mai
poate fi scãzut sau adãugat vieþii unui om, când
posibilitatea unei noi impresii sau întâmplãri nu
mai tulburã portretul, altfel miºcãtor, pe care-l
conturãm ºi modificãm permanent în minte ºi
suflet cu privire la contemporanii noºtri.
Lucrarea se deschide cu eseul N. Steinhardt ºi contemporanii sãi scris de eruditul conf.
univ. dr. Florian Roatiº, unul dintre cei mai
subtili ºi rafinaþi cunoscãtori ai vieþii ºi operei
steinhardtiene, care este ºi îngrijitorul prezentei
ediþii – moment referenþial în laborioasa activitate de recuparare ºi valorificare a moºtenirii
culturale ºi spirituale a lui N. Steinhardt pe care
o desfãºoarã de aproape douã decenii, având ºi
calitatea de vicepreºedinte al Fundaþiei „N.
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cuvânt; Virgil Ciomoº / despre arta de a fi, în
acelaºi timp, ºarpe ºi porumbel, dizidenþã ºi
starea de fericire; Maria Cogãlniceanu / despre
integrarea în ambianþa Rohiei ºi prietenia cu C.
Noica; Vasile Cormoº / despre ultimele clipe;
Î.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului
/ despre colaborarea la revista Mitropolia Banatului; Ov. S. Crohmãlniceanu / despre virtuþile eseistului, modestie ºi curaj; Arhimandrit
Mina Dobzeu / despre botez ºi menirea intelectualilor; Sorin Dumitrescu / despre traseul
ameþitor de la lumesc la slavã; Radu Enescu /
despre dimensiunile estetice ce se aflã în etic;
Theodor Enescu / despre vivacitate, viziunea
creºtinã asupra lumii ºi Jurnalul fericirii; Ioan
Filip / despre îmbogãþitoare dialoguri; Terezia
Filip / despre empatie ºi contaminarea întru fericire; Pãrintele Constantin Galeriu / despre iubirea întru Hristos, necunoscãtoare de moarte; Ale xandru George / despre bunãvoinþa
criti cã, afinitãþi ºi incompatibilitãþi; P.S. Justin
Hodea Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei
Maramureºului ºi Sãtmarului / despre bucuriile
ºi ispitele Pãrintelui Nicolae ca monah la mãnãstirea Rohia; ªtefan Iloaie / despre biblioteca
mãnãstirii ºi trãirea creºtinã; Arhimandrit
Paulin Lecca / despre starea de trezvie a monahului; Monica Lovinescu / despre rezistenþã,
smerenie ºi fericirea în stare purã; Serafim Man
/ despre pregãtirea cãlãtoriei spre cele veºnice;
Nicolae Mecu / despre iubirea de Mozart;
Achim Mihu / despre contribuþia la reconcilierea lui Lucian Blaga cu Biserica Ortodoxã;
Virgil Nemoianu / despre eseistica religioasã ca
reflectare a virtuþilor cultivate; Costion Nicolescu / despre profunzimea credinþei, convertire
ºi posibile nedumeriri; Alexandru Paleologu /
despre convieþuirea umorului, bucuriei de viaþã
cu asumarea suferinþei ºi despre o mare prietenie; Amelia Pavel / despre atmosfera culturalã
a unei tinereþi erudite; Monica Pillat / despre
uimirea în faþa miracolului cotidian ºi rolul de
cãlãuzã spiritualã; Ioan Pintea / despre binecuvântata ucenicie; Antonie Plãmãdealã, Mitropolitul Ardealului / despre vocaþia duhovniceascã, convertirea culturii prin credinþã, despre
fericire ºi dragoste; Adrian Popescu / despre
golul lãsat plin plecarea lui; Nicolae Roºca /
despre ultimul drum; Eugen Simion / despre
vãdirea credinþei în gesturile critice; Sanda
Stolojan / despre toleranþã; Geo ªerban / despre
seducþia inteligenþei ºi erudiþiei; Mihai ªora /
despre întâlnirile îmbogãþitoare; Eugenia TudorAnton / despre implicarea personalã în exerciþiul
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comentariului; Cornel Ungureanu / despre aspra
cenzurã; Viola Vancea / despre chinurile constrângerilor editoriale; Alexandru Vlad / despre tinereþea spiritului, vulnerabilitate ºi prietenie.
Rezultatul îmbinãrii fragmentelor atât de
diverse (ce vorbesc în acelaºi timp ºi despre
felul de a fi ºi de a percepe lumea a autorilor)
depãºeºte cu mult orizontul aºteptãrilor pe care,
de regulã, le avem în faþa unui volum de reconstituiri de acest gen. Evitând cu succes capcanele festivismului elogios, graþie discernãmântului selecþiei, decupajului nepãrtinitor ºi
calitãþii textelor antologate – nobilitatea subiectului obligã! – editorul pune la îndemâna cititorului interesat un portret plin de culoare al lui N.
Steinhardt, sustrãgându-se cu succes pericolului
semnalat de venerabilul Iordan Chimet: „ªi chipul lui Nicu Steinhardt începe sã devinã din ce
în ce mai zgomotos, un fetiº, o amuletã pentru
vechile sau noile sãrbãtori. Un alt Nicu
Steinhardt se suprapune peste imaginea omului
real care mi-a fost drag, nu-l mai regãsesc în
proiecþia teatralã care este aplaudatã pe scena
culturalã, e atât de dificil sã obþii clipa de liniºte
creatoare a meditaþiei pentru a înþelege drama
spiritualã a unei fiinþe aflate în cãutarea dificilã
a adevãrului, lupta cu sine însuºi, cu Destinul, cu
eºecurile, generozitãþile, iluziile ºi, pentru cã le-a
meritat din plin, cu victoriile sale.” (Iordan Chimet.
Semper fidelis, Nicu Steinhardt, pp. 69-70.)
Citind N. Steinhardt în evocãri am rãmas
cu senzaþia cã acesta avea darul ubicuitãþii, prezent la atâtea întâmplãri culturale, corespondând afectuos cu nenumãraþii prieteni, lansând
tunete din amvonul Rohiei, conversând, îndrumând, scriind... M-a uluit cum interlocutorii lui
reuºesc sã-ºi aducã aminte în detaliu întâlnirile
avute: fragmente întregi de discuþie, context,
peisaj, loc, anotimpuri, þinutã vestimentarã,
gesticulaþie. Câte conversaþii ni le amintim în
acest mod? Desigur cele esenþiale.
Cu simþul mãsurii ºi echilibru, cu identificarea unor texte semnificative nu întotdeauna
uºor accesibile cititorului, cu binevenite prezentãri ale autorilor ºi note edificatoare la finalul fiecãrui text, lucrarea se constituie într-o
valoroasã restituire, îmbogãþind semnificativ
peisajul lucrãrilor dedicate acestei personalitãþi
singulare a culturii româneºti.
Din paginile ei am desprins portretul cald
ºi viu al lui N. Steinhardt cu farmecul lui cuceritor, fragil ºi de nezdruncinat, uneori contradictoriu, plin de paradoxuri, cu umbre ºi lumini
ºi, mai presus de toate, de un curaj pilduitor.
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Opera lui N. Steinhardt în bibliotecile lumii
scurtã selecþie de Casilda CIOLTEA

Biblioteca Naþionalã a Braziliei
! Diario da felicidade ; traduçno e revisno de
Elpídio Mário Dantas Fonseca ; revisno do texto romeno
de Cristina Nicoleta Manescu. Sno Paulo, 2009.
EUROPA
Biblioteca Naþionalã a Republicii Cehia
! Cuvinte de credinþã ; ediþie definitivã îngrijitã
de Ioan Pintea ; cronologie N. Steinhardt de Viorica
Niºcov ; postfaþã ºi indice de nume de Ioan Pintea. Bucureºti : Humanitas, 2006.
! Dãruind vei dobândi ; ediþie îngrijitã, revãzutã
ºi adãugitã de Ioan Pintea. Cluj-Napoca : Dacia, 1994.
! Dumnezeu în care spui cã nu crezi : scrisori
cãtre Virgil Ierunca (1967-1983) ; ediþie îngrijitã ºi note
de Monica Manu. Bucureºti : Humanitas, 2000.
! În genul lui Cioran, Noica, Eliade ; cu o postfaþã de Dan C. Mihãilescu. Bucureºti : Humanitas, 1996.
Biblioteca Regalã ºi Biblioteca Universitãþii
din Copenhaga - Danemarca
! Essai sur une conception catholique du judaVsme / par Nicolae Steinhardt, E.M. Neuman. Bucarest:
Cultura Româneascã, 1935.
Biblioteca Naþionalã a Finlandei
! Geo Bogza : un poet al efectelor, exaltãrii,
grandiosului, solemnitãþii, exuberanþei ºi patetismului.
Bucuresti : Albatros, 1982.
Biblioteca Naþionalã a Franþei
! Cartea împãrtãºirii ; ed. gînditã ºi alcãtuitã de
Ion Vartic. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1995.
! Dãruind vei dobândi : ed. îngr., rev. ºi adãugitã
de Ioan Pintea / Nicolae Steinhardt. Cluj-Napoca : Ed.
Dacia, 1994.
! Eseu romanþat asupra neizbînzii ; ediþie
îngrijitã de Ioan Pintea. Iaºi : Ed. Timpul, 2003.
! Eu însumi ºi alþi cîþiva : eseuri noi ºi vechi ; ed.
alcãtuitã ºi îngr. de Ioan Pintea. Cluj-Napoca : Ed. Dacia,
2001.
! Illusions et réalités juives, considérations réalistes sur quelques problPmes juifs. Paris : Lipschutz, 1937.
! Jurnalul fericirii ; [ed. Virgil Ciomoº] : Cluj :
Dacia, 1991.
! Monologul polifonic ; ed. îngrijitã de Virgil
Bulat. Cluj-Napoca : Dacia, 1991.
! Primejdia mãrturisirii : convorbiri cu Ioan
Pintea. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1993.
! Primejdia mãrturisirii : convorbiri cu Ioan
Pintea. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1998.
! Prin alþii spre sine : eseuri vechi ºi noi.
Bucureºti : Ed. Eminescu, 1988.
! Vies des moines de Moldavie / par le PPre Ioanichie
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Bibliotecile Universitãþiilor din Toronto ºi
Montreal - Canada
! Jurnalul Fericirii = Journal de la félicité ; prefaþã de Olivier Clément ; tradus din românã ºi adnotat de
Marily Le Nir. Paris : Arcantere : UNESCO, 1995.
Biblioteca Congresului - SUA
! Cãlãtoria unui fiu risipitor : roman ; text stabilit, ediþie îngrijitã ºi cuvânt înainte de Ioan Pintea.
[Bucureºti] : Adonai, 1995.
! Cartea împãrtãºirii ; ed. gînditã ºi alcãtuitã de
Ion Vartic. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1995.
! Criticã la persoana întîi. Cluj-Napoca : Ed.
Dacia , 1983.
! Dãruind vei dobândi : ed. îngr., rev. ºi adãugitã
de Ioan Pintea. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1994.
! Dãruind vei dobândi : ed. îngr., rev. ºi adãugitã
de Ioan Pintea. Ed. a 3-a rev. Cluj-Napoca : Ed. Dacia,
1999.
! Dumnezeu în care spui cã nu crezi : scrisori
cãtre Virgil Ierunca (1967-1983) ; ediþie îngrijitã ºi note
de Monica Manu. Bucureºti : Humanitas, 2000.
! Escale în timp ºi spaþiu : sau Dincoace ºi dincolo de texte. [Bucureºti] : Cartea româneasã, 1987.
! Eseu romanþat asupra neizbînzii ; ediþie îngrijitã de Ioan Pintea. Iaºi : Ed. Timpul, 2004.
! Illusions et réalités juives, considérations réalistes sur quelques problPmes juifs de N. Steinhardt ºi
Em. Neuman. Paris, Librairie Lipschutz, 1937.
! În genul lui Cioran, Noica, Eliade / postfaþa de
Dan C. Mihãilescu. [Bucureºti] : Humanitas, 1996.
! Incertitudini literare. Cluj-Napoca : „Dacia“,
1980.
! Ispita lecturii : inedite ; ediþie îngrijitã ºi cuvânt
înainte de Iona Pintea. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2000.
! Între viaþã ºi cãrþi : [eseuri]. [Bucureºti] :
Cartea româneascã, 1976.
! Jurnalul fericirii. Cluj-Napoca : Ed. Dacia,
1991.
! Monahul de la Rohia : N. Steinhardt, rãspunde
la 365 de întrebãri / Zaharia Sângeorzan. Bucureºti :
Humanitas, 1998.
! Monologul polifonic; ed. îngrijitã de Virgil
Bulat. Cluj-Napoca : Dacia, 1991.
! Primejdia mãrturisirii : convorbirile de la Rohia ; urmate de Jurnal. Ediþie definitivã. Bucureºti :
Humanitas, 2006.
! Principiile clasice ºi noile tendinþe ale dreptului
constituþional : critica operei lui Léon Duguit / N.
Steinhardt ; prefaþã de Julien Bonnecase ; [ediþie îngrijitã
de Florian Razmoº]. Satu Mare [România] : Editura
Solstiþiu, 2000.
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Biblioteca de Stat din Berlin - Germania
! Dãruind vei dobândi. Cluj-Napoca : Ed.
Dacia, 1994. 308 p.
! Eseu romanþat asupra neizbînzii ; ediþie
îngrijitã de Ioan Pintea. Iaºi : Ed. Timpul, 2004.
! Geo Bogza : un poet al efectelor,
exaltãrii, grandiosului, solemnitãþii, exuberanþei
ºi patetismului. Bucuresti : Albatros, 1982.
! Între viaþã ºi cãrþi : [eseuri]. [Bucureºti] : Cartea româneascã, 1976..
! Jurnalul fericirii ; [ed. Virgil Ciomoº] :
Cluj : Dacia, 1991.
! Monologul polifonic. Cluj-Napoca :
Dacia, 1991.
Biblioteca Universitãþii ºi a Landului
Thuringia din Jena - Germania
! Cartea Împãrtãºirii : ediþie gînditã ºi
alcãtuit de Ion Vartic. Cluj : Biblioteca Apostrof,
1995.
! Criticã la persoana întîi : Ed. a 2-a.
Cluj-Napoca : Ed. Dacia , 2001.
! Dumnezeu în care spui cã nu crezi :
scrisori cãtre Virgil Ierunca (1967-1983) ; ediþie
îngrijitã ºi note de Monica Manu. Bucureºti :
Humanitas, 2000.
! Eu însumi ºi alþi cîþiva : eseuri noi ºi
vechi ; ed. alcãtuitã ºi îngr. de Ioan Pintea.
Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2001.
! Ispita lecturii : inedite ; ediþie îngrijitã ºi
cuvânt înainte de Iona Pintea. Cluj-Napoca :
Editura Dacia, 2000.
! În genul lui Cioran, Noica, Eliade :
postfaþa de Dan C. Mihãilescu. [Bucureºti] :
Humanitas, 1996.
! Între lumi : convorbiri cu Nicolae
Bãciuþ. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2001.
Un valoros autograf Steinhardt în colecþia
! Jurnalul fericirii ; îngrijire, postfaþã ºi
Bibliotecii Judeþene «Petre Dulfu» Baia Mare
note de Virgil Ciomoº : Ed. a 7-a. Cluj : Dacia,
2000.
Balan ; trad. du roumain par le PPre Nicolas Steinhardt.
! Monahul de la Rohia : N. Steinhardt, rãspunde
Chevetogne, Belgique : Éd. de Chevetogne, 1986.
la 365 de întrebãri / Zaharia Sângeorzan.. Bucureºti :
Humanitas, 1998.
Biblioteca Municipalã Lyon - Franþa
! Pledoarie pentru o literaturã „nobilã ºi senti! Essai sur une conception catholique du jumentalã : opinii despre generaþia ‘80. Iaºi : Ed. Cronica,
daVsme / par Nicolae Steinhardt, E.M. Neuman. Buca- 2001-2001. Vol. 1-2.
rest : Cultura Româneascã, 1935.
! Primejdia mãrturisirii : convorbiri cu Ioan
Pintea. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1993.
Biblioteca Alianþei Israelite Universale Franþa
Biblioteca Universitãþii Potsdam - Germania
! Illusions et réalités juives : considérations réa! Journal de la félicité ; prefaþã de Olivier
listes sur quelques problPmes juifs / N. Steinhardt, Em. Clément ; tradus din românã ºi adnotat de Marily Le Nir.
Neuman. Paris : Librairie Lipschutz , 1937.
Paris : ArcantLre : UNESCO, 1995.
BibliothLque de documentation internationale
contemporaine. Nanterre, Hauts-de-Seine.
! Criticã la persoana întîi. Cluj-Napoca : Ed.
Dacia , 1983. 270 p ; 20 cm
Biblioteca Naþionalã ºi Universitarã
din Strasbourg - Franþa
! Primejdia mãrturisirii : convorbiri cu Ioan
Pintea ; Ed. a II-a revãzutã ºi adãugitã. Cluj-Napoca : Ed.
Dacia, 1998.

Biblioteca Universitãþii Halle
ºi a Landului Saxonia-Anhalt - Germania
! Geo Bogza : un poet al efectelor, exaltãrii,
grandiosului, solemnitãþii, exuberanþei ºi patetismului.
Bucuresti : Albatros, 1982.
Biblioteca Naþionalã Centralã Roma - Italia
! Diario della felicitB. Bologna : Il mulino ,1995.
Ecole Europeene Luxemburg Secondaire
! Jurnalul fericirii ; ed. îngrij., st. introd., repere
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Biblioteca Naþionalã a Ungariei
! Drumul cãtre isihie : Inedite ; ed. de Oana
Cãtina. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1999.
! În genul lui Cioran, Noica, Eliade : postfaþa de
Dan C. Mihãilescu. [Bucureºti] : Humanitas, 1996.
! Jurnalul fericirii : editat de Virgil Ciomoº ;
postfaþã de Virgil Bulat. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1994.
! Napló a boldogságról : ford. Dankuly Csaba,
Dankuly Levente. Kolozsvár : Koinónia, 2007.
Biblioteca Naþionalã Israel
! Articole burgheze ; ediþie îngrijitã, adnotãri,
cronologie ºi indice de Viorica Niºcov ; studiu introductiv de Nicolae Mecu. Iaºi : Polirom, 2008.
! Cãlãtoria unui fiu risipitor : roman ; text stabilit, ediþie îngrijitã ºi cuvânt înainte de Ioan Pintea.
[Bucureºti] : Adonai, 1995.
! Criticã la persoana întîi : Ed. a 2-a. Cluj-Napoca : Ed. Dacia , 2001.
! Dãruind vei dobîndi : cuvinte de credinþã. Baia
Mare : Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, 1992.
! Drumul catre isihie : inedite. Cluj-Napoca :
Editura Dacia, 2001.
! Dumnezeu în care spui cã nu crezi : scrisori
cãtre Virgil Ierunca (1967-1983) ; ediþie îngrijitã de
Monica Manu. Bucureºti : Humanitas, 2000.
! Escale în timp ºi spaþiu. Iaºi : Polirom, 2009.
! Eseu romanþat asupra neizbânzii ; ediþie îngrijitã de Ioan Pintea. Iaºi : Editura Timpul, 2008.
! Eseu despre o concepþie catolicã asupra iudaismului. Iaºi : Polirom, 2011.
! Eseuri despre iudaism / N. Steinhardt, Em. Neuman. Bucureºti : Humanitas, 2006.
! Essai sur une conception catholique du judaisme / par N. Steinhardt, Em. Neuman. Bucarest :
Cultura Româneascã, 1935.
! Eu însumi ºi alþi câþiva : (eseuri noi ºi vechi) ;
ediþie alcãtuitã ºi îngrijitã de Ioan Pintea. Cluj-Napoca :
Editura Dacia, 2001.
! Illusions et réalités juives : considérations réalistes sur quelques proble’mes juifs / [par] N. Steinhardt
[et] Em. Neuman. Paris : Librairie Lipschutz, 1937.
! În genul lui Cioran, Noica, Eliade ; cu o postfaþã
de Dan C. Mihãilescu. [Bucureºti] : Humanitas, 1996.
! Ispita lecturii : inedite ; ediþie îngrijitã ºi cuvânt
înainte de Ioan Pintea. Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2000.
! Jurnalul fericirii ; îngrijirea ediþiei ºi postfaþã de
Virgil Ciomos. Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1992.
! Monahul de la Rohia rãspunde la 365 de întrebãri incomode adresate de Zaharia Sângeorzan. Bucureºti : Editura Revistei Literatorul, 1992.
! Monologul polifonic ; ediþie îngrijitã ºi prefaþatã
de Virgil Bulat. Cluj-Napoca : Dacia, 2002.
Biblioteca Naþionalã Japonia Tokio
National Diet Library
! Monologul polifonic ; ediþie îngrijitã ºi prefaþatã de Virgil Bulat. Cluj-Napoca : Dacia, 2002.
http://idsi.md/md/node/234
http://lists.webjunction.org/libweb/Europe_main.html
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biobibliogr. ºi indice de Virgil Bulat. Iaºi : Polirom,
2008.
Biblioteca Bodleianã a Universitãþii Oxford Marea Britanie
! Cartea Împãrtãºirii : ediþie gînditã ºi alcãtuitã
de Ion Vartic. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1995.
! Cãlãtoria unui fiu risipitor : roman ; text stabilit, ediþie îngrijitã ºi cuvânt înainte de Ioan Pintea.
[Bucureºti] : Adonai, 1995.
! Dãruind vei dobândi : ed. îngr., rev. ºi adãugitã
de Ioan Pintea / Nicolae Steinhardt. Cluj-Napoca : Ed.
Dacia, 1994.
! Dumnezeu în care spui cã nu crezi : scrisori
cãtre Virgil Ierunca (1967-1983) ; ediþie îngrijitã ºi note
de Monica Manu. Bucureºti : Humanitas, 2000.
! În genul lui Cioran, Noica, Eliade : postfaþa de
Dan C. Mihãilescu. [Bucureºti] : Humanitas, 1996. 197 p.
; 20 cm
! Între viaþã ºi cãrþi : [eseuri]. [Bucureºti] : Cartea
româneascã, 1976.
! Jurnalul fericirii. Cluj : Dacia, 1991.
! Monahul de la Rohia : N. Steinhardt, rãspunde
la 365 de întrebãri / Zaharia Sângeorzan.. Bucureºti :
Humanitas, 1998.
! Primejdia mãrturisirii : convorbiri cu Ioan Pintea.
Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1993.
! Primejdia mãrturisirii : convorbiri cu Ioan Pintea;
Ed. a II-a revãzutã ºi adãugitã. Cluj-Napoca : Ed. Dacia,
1998.
Biblioteca Naþionalã a Marii Britanii
! Eseu romanþat asupra neizbînzii ; ediþie îngrijitã de Ioan Pintea. Iaºi : Ed. Timpul, 2004.
! Monahul de la Rohia : N. Steinhardt, rãspunde
la 365 de întrebãri / Zaharia Sângeorzan.. Bucureºti :
Humanitas, 1998.
Biblioteca Universitãþii din Coimbra Portugalia
! Cartea Împãrtãºirii. Cluj : Biblioteca Apostrof,
1995. 154 p.
Biblioteca Naþionalã Slovacia
! Cartea Împãrtãºirii : ediþie gînditã ºi alcãtuit
de Ion Vartic. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1995.
Biblioteca Naþionalã a Sloveniei
! Escale în timp ºi spaþiu : sau Dincoace ºi dincolo de texte. [Bucureºti] : Cartea româneascã, 1987.
Biblioteca Naþionalã ºi Universitarã
din Ljubljana - Slovenia
! Cartea Împãrtãºirii : ediþie gînditã ºi alcãtuit
de Ion Vartic. Cluj : Biblioteca Apostrof, 1995.
Biblioteca Naþionalã a Spaniei
! El diario de la felicidad ; tradus din românã ºi
adnotat de Viorica Patea, Fernando Sanchez Miret ºi
George Ardeleanu. Salamanca : Sígueme, 2007.
Biblioteca Naþionalã a Suediei
! Jurnalul Fericirii = Journal de la félicité ; prefaþã de Olivier Clément ; tradus din românã ºi adnotat de
Marily Le Nir. Paris : ArcantLre : UNESCO, 1996.
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Þãrile Române în veacul al XVIII-lea;
Basarabia la douã secole de la prima
secesiune (16 mai 1812)
lector univ. dr. Ilie GHERHEª

I

storia rapturilor teritoriale, în fapt a
acelor „rupturi”, desprinderi din ceea
ce s-a configurat în timp ca fiind pãmânturi româneºti, întâmplatã de cele mai multe
ori „peste capul nostru” dar, uneori ºi din lipsa
inspiraþiei naþionale de moment a conducãtorilor este, poate, cea mai tulburãtoare ºi mai
dramaticã „lecþie de istorie”, aici înþelegând ºi
un oarecare sens acuzator al noþiunii.
Paradoxal, cel mai dramatic secol din
punct de vedere al rapturilor teritoriale este secolul al XVIII-lea, când Principatele Române
încã nu sunt subiect de drept internaþional ºi abia
de acum diplomaþia europeanã începe sã le denumeascã cu numele lor consacrat Þara Româneascã ºi Moldova, când nefiind suverane li
se asigurã, totuºi, o suzeranitate, relativ agravatã
de introducerea regimului fanariot. Fiind tot
timpul la discreþia poftelor anexioniste a celor
trei mari imperii care îºi disputau orgoliile ºi
interesele în zonã (Imperiul Habsburgic, Imperiul Þarist ºi Imperiul Otoman) teritoriile
Principatelor Române ajung pradã a recompenselor teritoriale între cele trei capitale (Viena,
Sankt Petersburg ºi Istanbul), iar graniþele lor,
cele mai fluide în acest secol (atât la propriu, cât
ºi la figurat) devin stabile doar pe hãrþile militare ale tratatelor de pace.
Încercând modeste alegaþii de filozofie a
istoriei, nu putem sã nu legãm destinul istoric al
românilor din secolul al XVIII-lea ºi de configuraþia politico-militarã a zonei. Odatã cu asediul ratat al Vienei (1683), cu retragerea Imperiului Otoman înspre Balcani începe, evident,
ascensiunea habsburgilor ºi ruºilor, inclusiv la
nivelul amestecului acestora în politica Þãrilor
Române. Dacã prin Diploma Leopoldinã din 4
decembrie 1691 se consemneazã practic ane-

xarea Transilvaniei de cãtre Imperiul Habsburgic, prin pacea de la Karlowitz (5 februarie
1699), turcii renunþã la suzeranitatea lor asupra
aceleiaºi Transilvanii ºi o cedeazã austriecilor.
Rãmânând în aceleaºi circumstanþe istorice sã
mai amintim cã la 1711 ºi 1716, fanariotul Nicolae Mavrocordat este numit domn în cele douã
Principate Române (Moldova ºi Tara Româneascã), fãrã o consultare prealabilã, de cãtre
Înalta Poartã, a boierimii din cele douã þãri,
diminuându-le deci ºi mai mult suzeranitatea.
Bilanþul confruntãrilor militare între habsburgi, ruºi ºi turci, aproape în totalitate purtate
pe teritoriul þãrilor româneºti ºi, uneori, chiar
ocupându-le militar (1769-1774, ocupaþia militarã rusã) este unul cât se poate de sumbru, cu
consecinþe destul de grave ºi pentru români.
Într-o astfel de enumerare, chiar dacã ar fi sã
începem cu rãzboiul ruso moldo-turc (1710-1711)
câºtigat de cãtre otomani ºi parafat cu pacea de
la Vadu Huºilor (1711), Înalta Poartã instaureazã primul domn fanariot, în Moldova, în persoana lui Nicolae Mavrocordat, devenit apoi
(1716), domnitor ºi în Þara Româneascã.
Cu ocazia celui de-al doilea rãzboi
(1716-1718), purtat între habsburgi ºi otomani,
câºtigat de cãtre primii, prin pacea de la Passarowitz (21 iulie 1718), Înalta Poartã ceda habsburgilor Banatul, Oltenia, nordul Serbiei ºi nordul Bosniei.
Replica la aceastã confruntare militarã avea
sã vinã în douã acte prin rãzboiul habsburgilor ºi
ruºilor, contra otomanilor (1736-1739). În aceste
confruntãri Rusia iese învingãtoare în Crimeea ºi,
ca atare, primeºte cetatea Azov, dar pe frontul dunãrean otomanii se impun ºi habsburgii vor restitui
Porþii nordul Serbiei ºi Oltenia (Pacea de la
Belgrad, 1 ºi 18 septembrie 1739).

1

sã le fie lor podani (supusã la bir, la ºerbie –
n.n.), cã iaºte volnicã (liberã, slobodã, neatârnatã – n.n..); cã turcilor îi închinatã, nu-i luatã cu
sabia. (I. Neculce)». Cu alte cuvinte Poarta Otomanã nu avea decât un drept de suzeranitate
asupra Principatelor Române!”1
Serialul confruntãrilor austro-ruso-turceºti nu se opreºte însã nici dupã cea de-a patra
confruntare. Încurajatã de sprijinul Franþei ºi
Angliei, Poarta Otomanã preia iniþiativa ºi declanºeazã un nou rãzboi (1787-1792), atacându-i atât pe ruºi cât ºi pe habsburgi. Poarta va fi
înfrântã, dar nu suficient de categoric, iar
aºa-numitele „tratate albe”, din 1791 la ªiºtov,
cu habsburgii ºi din 1792, la Iaºi, cu Rusia vor
ilustra indecizia. Cu toatã apatia celor douã tratate, Rusia ºi-a „tras” ºi de data aceasta „partea
leului”, preluând cetatea Oceakov ºi þinutul
dintre Bug ºi Nistru (adicã Transnistria de azi!),
ajungând astfel vecinã cu Moldova (1792).
În sfârºit epopeea pierderilor teritoriale
româneºti va culmina cu cel de-al ºaselea rãzboi
ruso-turc (1806-1812), desfãºurat ºi acesta cu
asistenþa habsburgicã, pe teritoriul celor douã
principate române pe care, pentru mai multã
siguranþã ruºii le ºi ocupã. De data acesta însã, la
orizontul occidental al intereselor ruseºti, se
contureazã iminenþa rãzboiului cu Franþa lui
Napoleon Bonaparte, ruºii se precipitã ºi grãbesc Pacea de la Bucureºti (Hanul lui Manuc 16 mai 1812). Prin aceastã pace ruºii obþin de la
turci Basarabia, adicã teritoriul dintre Nistru ºi
Prut, în suprafaþã de 45.630 km2, cu 482.630
locuitori, dintre care 86 % români, iar ceilalþi
ucraineni, evrei, ruºi, bulgari, gãgãuzi etc.
Încercãm sã încheiem acest dramatic periplu prin istoria de o sutã ºi mai bine de ani a
teritoriului de la est de Carpaþi printr-un omagiu
adus istoricilor din Republica Moldova, fie cã
aparþin ei mediului academic, fie breslei dãscãleºti, subliniind cât de ofensaþi se simt ei când
li se spune basarabeni, acest apelativ lor rezonându-le doar cu alipirea din 1812, la Imperiului
Þarist. Aceastã distincþie de termeni, noi cei din
þara-mamã o percepem oarecum altfel, aºa cum
apare „lãmuritã” ºi la istoricul Ion Bulei, dar
fãrã sã-i diminuãm cu nimic tragismul: „Iniþial,
denumirea de Basarabia se referea la o regiune
restrânsã, la nord de Delta Dunãrii care, pânã în
1418, fãcuse parte din Þara Româneascã - familia domnitoare de aici era a Basarabilor - ºi
apoi din Moldova. Denumirea a fost extinsã de
ruºi, dupã 1812, la întreaga zonã ocupatã dintre

ªtefãnescu, ªtefan, Istoria românilor în secolul al XVIII-lea. Între tradiþie ºi modernitate, Ed. Universitãþii din
Bucureºti, 1999, p. 20-21;

BASARABIA - O RANÃ DE 200 DE ANI

Dacã istoria confruntãrilor militare în cuprinsul acestui triumvirat de putere în care imperiile la care facem referinþã, forþe de prim plan
ale Europei, încercau sã-ºi impunã inclusiv teorii de sorginte rasistã (pangermanism, panslavism, panislamism) pãrea cã a intrat într-o anumitã rutinã la mijlocul secolului al XVIII-lea,
între 1768-1774, aceste dispute se energizeazã
parcã ºi chiar dacã rãzboiul este dus de ruºi ºi
turci, Imperiul Habsburgic se prezintã ºi el la
masa tratativelor. Dovedindu-ºi net superioritatea militarã pe teatrele de operaþiuni, ruºii obþin,
prin pacea de la Kuciuk-Kainargi (10 iulie
1774): dreptul de navigaþie liberã în Marea Neagrã, cetãþi în Crimeea ºi nordul Mãrii Negre,
precum ºi dreptul de a proteja ortodocºii din
întregul Imperiul Otoman.
În acest context de fragil echilibru diplomatic în zonã, Anglia ºi Franþa încep sã acorde
sprijin Porþii ca factor de echilibru în zonã ºi de
temperare a tendinþelor expansioniste ale Rusiei,
mai ales cã aceasta contribuise, în 1772, la prima împãrþire a Poloniei cu habsburgii ºi Prusia.
În acest context deosebit de belicos, habsburgii profitã ºi ocupã militar Pocuþia ºi nordul
Moldovei, iar la 7 mai 1775 la Istanbul obþin, de
la turci, nordul Moldovei (Bucovina) sau „þara
pãdurilor de fagi”. Un an mai târziu raptul bucovinean este definitivat cu încã 30 de sate, la care
se adaugã oraºul Suceava, Putna cu mormântul
lui ªtefan cel Mare, Rãdãuþi, Câmpulung. Exprimat în cifre acest dezastru diplomatic pentru
Moldova a însemnat 10.441 km2, cu 71.750
locuitori, între care 52.750 erau români. Samavolnicia nu s-a oprit aici, nici de data asta, ci a
fost „desãvârºitã” prin decapitarea domnitorului
Grigore al III-lea Ghica, domnitor fanariot
(sic!), în chiar capitala sa, Iaºi, de cãtre un trimis
al porþii, cu iataganul, la 12 octombrie 1777.
Analizând de la nivelul cel mai înalt întregul context în care a fost sacrificatã Bucovina
ºi domnitorul ei, academicianul ªtefan ªtefãnescu nota: „În 1775 turcii au cedat Austriei
partea de nord a Moldovei (Bucovina), iar în
1812 Rusiei, partea de est a Moldovei (Basarabia) deºi - potrivit ahid-name-urilor (capitulaþiilor, tratatelor - n.n.) - Imperiul Otoman nu
putea ceda ce nu-i aparþinea (s.l.n.). ªi aceasta
pentru cã Poarta Otomanã n-a fost niciodatã
suveranã asupra Principatelor Române. Turcii
au recunoscut acest lucru când la Karlowitz
(1699), presaþi de poloni sã le cedeze Moldova
ei «au rãspunsu…cã Þara Moldovei nu o pot da
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Prut ºi Nistru. Cu excepþia pãrþii de sud, care
trecuse sub dominaþia otomanã din secolul 16,
teritoriul dintre Prut, Nistru, braþul Chilia, Marea Neagrã ºi limita nord-esticã a Bucovinei
fãcuse parte integrantã din statul Moldova, care,
pa lângã Basarabia includea ºi teritoriile cuprinse între Prut ºi Carpaþii Orientali (teritorii ce
sunt ºi astãzi parte integrantã a României).1

Fãrã sã apelãm la truisme dar rãmânând în
aceeaºi admiraþie istoricã faþã de „cavalerii memoriei” vom putea conchide, credem, împreunã
cu savanþii Nicolae Iorga ºi Gh. I. Brãtianu, cã
România este singurul stat care se învecineazã
cu etnicii proprii, cã-ºi are, deci, graniþele trasate prin interiorul trupului sãu etnic ºi cã Marea
Neagrã este singurul nostru vecin bun.

„Rezistenþa antiruseascã în Basarabia
nu poate fi contestatã de nimeni”
Interviu cu Ion Varta, doctor în istorie, cercetãtor ºtiinþific superior
la Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al AªM
— Stimate domnule profesor, manifestãrile naþionale din secolul al XIX-lea sunt o
miºcare naþionalã autenticã sau niºte acþiuni
disparate în timp?
— Trebuie sã recunoaºtem cã rezistenþa
românilor basarabeni faþã de politicile de deznaþionalizare ºi asimilare promovate de autoritãþile imperiale ruse de ocupaþie n-a luat forma
unei miºcãri naþionale, în forma clasicã, cu un
program coerent revendicativ, cu o elitã politicã
motivatã ºi bine închegatã. Cu toate acestea, nu
poate fi contestatã de nimeni. Ea s-a manifestat
de-a lungul întregii perioade de ocupaþie, uneori, chiar de o manierã admirabilã.
Sã ne referim, bunãoarã, chiar la debutul
acestor manifestãri de rezistenþã. Dupã cum
bine se ºtie, primul ºi unicul guvernator civil al
Basarabiei de origine românã, Scarlat Sturdza,
ºi-a pãrãsit postul, dupã un an de activitate, fiind
înlocuit de generalul Ivan Harting, guvernatorul
militar al provinciei anexate, aprig ºi zelos adept
al transformãrii acesteia într-o obiºnuitã gubernie ruseascã. Politicile promovate de acesta s-au
ciocnit de o rezistenþã dârzã din partea partidei
naþionale boiereºti care, pânã la urmã, a repurtat
o victorie categoricã, obþinând demiterea de cãtre împãrat a neobositului rusificator. Demersurile colective cu caracter revendicativ, semnate de cei mai importanþi boieri din þinut, cãtre
Consiliul de Stat, guvern, împãratul Alexandru I
au avut efectul scontat. Harting a fost destituit,
iar împãratul s-a vãzut nevoit sã-ºi asume angajamentul personal, în mod public, faþã de lo1

Ion Varta ºi Ana Cristiuc

cuitorii Basarabiei, prin emiterea manifestului
sãu de la 1 aprilie 1816, garantându-le acestora
conservarea drepturilor, privilegiilor, tradiþiilor
ºi obiceiurilor, inclusiv dreptul utilizãrii limbii
române în administraþie, justiþie, bisericã, învãþãmânt, evident, în paralel cu cea rusã. Mai
mult, peste doi ani, Alexandru I a gãsit de cuviinþã sã vinã la Chiºinãu ca aici, la faþa locului,
sã-ºi legifereze promisiunile prin sancþionarea
Regulamentului privind regiunea Basarabiei (un
fel de constituþie localã) care conserva statutul
autonom al Basarabiei, cu multiple drepturi ºi
privilegii pentru populaþia majoritarã româneascã.
E adevãrat cã regimul special, consfinþit la
1818, a funcþionat doar timp de zece ani. La 29
februarie 1828, la doi ani ºi câteva luni dupã
moartea împãratului Alexandru I, fratele acestuia, Nikolai I, a decis suprimarea autonomiei
Basarabiei. De data aceasta, n-a urmat o reacþie

Bulei, Ion, O istorie a românilor, Ed. Meronia, 2007, p. 70-71

capãt, au avut, pe alocuri, efecte decisive pentru
conservarea identitãþii naþionale româneºti a populaþiei majoritare din þinut.
— Ce i-a lipsit totuºi Basarabiei ca aceasta sã dezvolte o miºcare naþionalã de amploarea celor din Polonia ºi provinciile baltice?
— Lipsa unei burghezii naþionale în teritoriul dintre Prut ºi Nistru, cu interese pronunþate economice, ºi-a lãsat amprenta asupra
caracterului miºcãrii naþionale a românilor basarabeni. Burghezia naþionalã a constituit factorul coagulant al miºcãrilor de emancipare naþionalã în „secolul naþionalitãþilor”, adicã, în
secolul al XIX-lea.
Spre deosebire de popoarele baltice, care
au fost încorporate integral în cadrul Imperiului
Rus, Basarabia, rãºluitã abuziv, la 1812, de acelaºi imperiu, constituia doar o parte a Principatului Moldovei, care, era „grânarul” þãrii, adicã regiunea agricolã, cea mai slab dezvoltatã din
punct de vedere economic. Centrele economice
mai dezvoltate au rãmas în dreapta Prutului. Tot
acolo au rãmas cele mai importante centre culturale, ecleziastice, majoritatea oraºelor. Toate
cele patru capitale ale Þãrii Moldovei sunt în
dreapta Prutului.
Un alt factor important care a avut un impact negativ asupra caracterului miºcãrii naþionale a românilor basarabeni a fost ºi apartenenþa
noastrã la aceeaºi confesiune religioasã –
creºtin-ortodoxã ca ºi statul care ne-a acaparat.
Aceastã circumstanþã i-a permis, întrucâtva, puterii imperiale ruse sã se impunã, pe toate
planurile, în Basarabia, ceva mai uºor, decât în
aceleaºi provincii baltice sau în teritoriile poloneze. Aceste realitãþi nu puteau sã nu-ºi lase
amprenta asupra manifestãrilor naþionale româneºti în provincia înstrãinatã.
Polonia, este adevãrat, a suportat trei împãrþiri consecutive între vecinii sãi – Austria,
Prusia ºi Rusia –, dar nu trebuie sã uitãm cã
statul polonez, pânã la aceste împãrþiri, a fost o
mare putere europeanã, care înregistrase ºi anumite evoluþii sociale, inclusiv, constituirea unei
robuste burghezii naþionale, care a avut rolul de
liant al miºcãrii de emancipare naþionalã ºi de
unificare teritorialã a poporului polonez.
— Cum explicaþi faptul cã în prima jumãtate a secolului al XIX-lea nobilimea basarabeanã a revendicat manuale româneºti în
ºcoli, iar în a doua jumãtate a aceluiaºi secol se
înstrãineazã complet de naþiunea sa.
— Teza cu privire la înstrãinarea completã a nobilimii basarabene de valorile naþionale româneºti este una uºor eronatã. E ade-
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la fel de viguroasã din partea partidei naþionale
ca în anii precedenþi, dar, oricum, rezistenþa
nobilimii faþã de politicile asimilatoare a persistat ºi de-a lungul deceniilor urmãtoare.
Dreptul de a utiliza limba românã în administraþie, în instruirea copiilor, în oficierea
serviciului divin continuã sã rãmânã cele mai
importante pledoarii revendicative ale partidei
naþionale boiereºti. Dar cea mai dârzã ºi consecventã rezistenþã din partea acesteia a fost cea
faþã de nenumãratele tentative întreprinse de
autoritãþile imperiale de a suprima funcþionarea
legislaþiei locale ºi substituirea acesteia cu cea
ruseascã. Pe aceastã direcþie mobilizarea nobilimii basarabene a fost, timp de mai multe decenii, admirabilã, reuºind de fiecare datã sã anihileze noi ºi noi scenarii de lichidare a legilor
autohtone.
— Trebuie sã nu uitãm aici ºi de interesul
pe care îl urmãreau boierii basarabeni pentru
a-ºi pãstra vechile privilegii…
— Evident, ei au fãcut-o nu numai dintr-un
sentiment patriotic sau altruist, ci pentru a-ºi
apãra drepturile ºi privilegiile de castã pe care le
vedeau ameninþate de politicile ruseºti. Oricum,
ºi acest bastion se va prãbuºi la începutul anilor
70 ai secolului al XIX-lea.
— Ce atitudine au adoptat celelalte categorii sociale în faþa campaniei de rusificare?
— În primul rând, trebuie sã relevãm rolul
clerului ortodox care a demonstrat o rezistenþã
tenace în faþa politicilor de rusificare a bisericii
strãbune. În majoritatea covârºitoare a localitãþilor cu populaþie româneascã, de-a lungul celor 106 ani de ocupaþie strãinã, aproape neîntrerupt, serviciul divin a fost oficiat în limba
românã. Mãrturii ale unei atare rezistenþe dârze
ne servesc ºi registrele mitricale ale multor biserici din Basarabia, care, pânã pe la începutul
anilor 80 ai secolului al XIX-lea, continuau sã
fie completate în limba românã, în pofida nenumãratelor somãri din partea autoritãþilor ecleziastice superioare de a utiliza limba rusã.
— ªi þãranii… Miºcãrile sociale ale acestora au avut oare caracter naþional?
— Absolut. Istoriografia sovieticã a interpretat manifestãrile de revoltã ale þãrãnimii
basarabene prin prisma principiului marxist al
luptei de clasã. În realitate, sunt o mulþime de
mãrturii documentare care demonstreazã cã manifestãrile de revoltã ale þãranilor basarabeni au
avut o conotaþie anticolonialã. Formele de rezistenþã la care a recurs aceastã categorie socialã
faþã de regimul de ocupaþie, chiar dacã n-au avut
un caracter organizat ºi conºtientizat pânã la
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vãrat cã, o bunã parte a acesteia, într-adevãr s-a
convertit la tradiþiile ruseºti, dar la fel de adevãrat este ºi faptul cã o anumitã categorie a fost
angajatã în miºcarea de emancipare naþionalã a
românilor basarabeni pânã la victoria finalã a
acestei miºcãri – realizarea Actului de reîntregire naþionalã de la 27 martie 1918.
În acest context, ar fi suficient sã menþionãm cã din cele cinci tentative de constituire a
unor partide politice cu tentã naþionalã la începutul secolului XX douã au constituit rodul
eforturilor reprezentanþilor nobilimii naþionale
româneºti. Cel mai redutabil proiect politic, lansat de boieri importanþi de origine românã –
Mihail Feodosiu, Mihail Razu, Paul Gore,
Mihail Catacazi, Alexandru Aleinicov, Constantin Mimi, Iuliu Levinschi, Victor Catargi – a fost
cel din 1911–1912 care avea drept scop constituirea unui partid politic naþional – Partidul

Zemstvei. Formaþiunea þintea preluarea puterii
la nivel local ºi promovarea unor politici
favorabile populaþiei majoritare a Basarabiei,
una din cele mai nedreptãþite din aceastã gubernie.
— Totodatã, nu trebuie sã uitãm de
generaþia care a fãcut unirea, aceasta avea alte
origini sociale…
— Absolut. Intelectualitatea naþionalã româneascã, aproape inexistentã în primele decenii ale ocupaþiei imperiale ruse, cãtre sfârºitul
secolului al XIX-lea – începutul secolului al
XX-lea, începe sã se contureze, ca forþã socialã,
implicându-se tot mai mult în miºcarea naþionalã a românilor basarabeni, conferindu-i acesteia un caracter tot mai viguros, mai organizat.
Sursa: Jurnal de Chiºinãu;
foto: cristiucana.wordpress.com

Efrem ªtirbu: Deportaþi în Doneþk
un jurnal de front prelungit, scris la persoana întâi singular
ºi trãit, mai ales, la persoana întâi plural
lector univ. dr. Ilie GHERHEª

D

e multe ori ne victimizãm, ne
autoînvinovãþim cã dupã Revoluþia
din decembrie 1989 n-au coborât
din „sertarele” Istoriei, acele titluri de care eram
convinºi cã existã, înainte de invocatul eveniment. ªi, totuºi! Istoriografia actualã, mai timid
sau firesc de timid înregistreazã, câteodatã, adevãrate nestemate ale parcimonioasei muze Clio,
opere atribuite aºa-numitei discipline (mai nou!)
– memorialistica.
Vom încerca, în cele ce urmeazã, un demers mai puþin convenþional, apropiindu-ne de
cartea enunþatã în titlu, oarecum prin „învãluire”, dinspre autorul – personaj model, spre autorul rãmas generic: „Domnu’ ªtirbu!”. Precizând cã pentru mine, românul, cei peste 4
milioane de români basarabeni pe care i-am cunoscut sau am ºtire cã existã, reprezintã tot
atâþia martiri ai inefabilului numit „românism”,
voi adãuga cã, odatã, aflat în faþa vrednicului de
toatã admiraþia noastrã istoricã – primarul
Chiºinãului: Dorin Chirtoacã – i-am mulþumit
pentru patrimoniul pe care Basarabia l-a dat

României, prin toþi refugiaþii postbelici ºi pentru
triumviratul de aur al Petrovei – preotul Leonid
Vulpe, profesorul de Limba ºi literatura românã
ºi Istorie, Efrem ªtirbu ºi învãþãtorul Boris
Chirilian – tânãrul primar mi-a rãspuns, aproape
surprinzãtor pentru mine, mulþumind neamului
românesc cã nu i-a denunþat pe basarabeni, predându-i ruºilor sub denumirea de „cetãþeni sovietici”, sacrificându-i, sigur.
Vom mai adãsta apoi subliniind faptul cã
autorul cãrþii de faþã face parte din clasa rarã a
oamenilor cãrora, în buna tradiþie ardeleneascã,
îþi vine sã le zici „Sãru’ mâna!”, de când îi
cunoºti, copleºindu-te cu modestia, cu distincþia, cu omenia, demne de un altar de închinare
umanã.
Apãrutã la Editura „Scriptorium”, Baia
Mare, în „Colecþia ISTORIE - RESTITUIRI”,
2010, lucrarea este una de gen, specificã literaturii de sertar, memorialisticii ºi comportã sigur calitatea de izvor istoric, de restituire
istoriograficã.
Fãrã sã beneficieze de exigenþele speci-

originarã din Odessa. Totdeauna spunea cã noi
românii i-am ucis pãrinþii. Într-adevãr cã armata
românã a cucerit Odessa, dar îmi amintesc cã
aveam ordine severe sã nu maltratãm pe nimeni din satele prin care am trecut (subl.n.).
Cã au murit de bombe sau mitraliere, din avioane, nu poate fi un obiect de discuþie, întrucât
nu se pune problema ca sã îl menajezi pe unul
care vine spre tine, tot cu arma în mânã ºi te
omoarã pe tine, dacã nu te aperi. Cã avea dreptate sau nu, cine mai ºtie? Doctoriþa evreicã se
rãzbuna pe români. Nu-i trimitea la spitalul central, probabil cã avea ordine de sus” (p. 70).
Profesia de dascãl de Limba românã ºi
Istorie îºi pune amprenta asupra mãrturisirilor,
ele primind uneori valenþe de scriere literarã:
„Praful scormonit de pe ºosea de la ºenilele
tancurilor, de roþile camioanelor ºi a copitelor
cailor, se ridicã mai sus, tot mai sus, legând cerul
de pãmânt” (p. 18); „Înserarea merge în pas cu
noi. În depãrtare se vãd lumini slabe ºi puþine”
(p. 24); „Convoierii ne bagã în gura tunelului.
Tremurãm ca strunele de vioarã sub degetele
cântãreþului” (p. 102) º.a.
Autorul reuºeºte adeseori sã creeze adevãrate imagini (evident, de teroare) demne de o
paginã de literaturã bunã, iar tabloul creat, prin
sinceritatea pe care o simþi cum picurã din el, te
face sã te simþi înfiorat ºi înfrigurat, chiar ºi
atunci când, aparent, descrie o scenã banalã:
„Aºa îl botezaserãm pe soþul doctoriþei, care era
ofiþer de securitate („Nocturnul” – n.n.). Rar îl
vedeai ziua prin lagãr ºi când îl vedeai era semn
rãu, înseamnã cã urmãrea ceva… Ofiþerul
umbla de unul singur prin lagãr ºi totuºi ºtia
despre fiecare ce hram poartã” (p. 127).
Mulþimea evenimentelor din lagãr descrise este foarte diversã, cuprinzând evadãri, surghiuniri, schingiuiri, vizite nocturne ale securiºtilor, operaþii chirurgicale pe viu, înfometarea
zilnicã, lupta cu pãduchii ºi ploºniþele, soarta
mult mai cruntã a basarabenilor, pactizarea cu
ruºii lui Vlasov, simpatiile cu deþinuþii nemþi ºi
unguri, protecþia doctorilor români, atitudinea
nazistã a doctoriþei evreice din Odessa, încrâncenarea rãniþilor ruºi pentru pierderile suferite
din partea ostaºilor români, democraþia suferinþei din spitale între bolnavii de diferite etnii
(în general), momentul memorabil al lãsãrii de
fumat º.a.
Cu siguranþã cã argumentele care întreþin
combustia interesului pentru aceastã mãrturisire
avizatã ºi sincerã sunt mult mai multe decât pot
fi cuprinse într-o recenzie. Ne vom opri, însã, la
ceea ce am putea numi jocul straniu al des-
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fice unei „construcþii” editoriale clasice, lucrarea de faþã, aºternutã pe cuprinsul a 160 de
pagini, enumerã un „Cuvânt explicativ” al autorului, (întocmit la 30 ianuarie 1993, în
Petrova), o scurtã biografie (prea sãracã!),
întocmitã de dna Rodica Toader, fiica autorului,
o „Notã a redacþiei” ºi tumultul a 27 fragmente
de „memorie”. Cele 27 de nestemate ale amintirii ilustreazã, cu asupra de mãsurã, profesia
autorului, fiind, în acelaºi timp, încã din titlul
lor, deosebit de provocatoare, chintesenþe de
idei: Drumul robilor, Infernul din subteran, Securitatea omniprezentã, Moare o privighetoare,
Prezenþa nocturnului º.a.
Precizând ºi mai didactic conþinutul cãrþii,
putem conchide, împreunã cu autorul cã: „Lucrarea de faþã cuprinde evenimente petrecute
între anii 1944, dupã 23 august, ºi pânã la 10
octombrie 1948” (p. 7). Dramatismul ºi nemulþumirea maximã ale autorului cãrþii pornesc din
adevãrul cã: „Nu ºtim în ce condiþii s-a perfectat
actul care a oprit bãtaia tunurilor spre Rãsãrit,
dar a permis sã ia în captivitate zeci de mii de
militari români aflaþi pe câmpul de bãtaie în
momentul încheierii armistiþiului. Ruºinos, în
armistiþiu, zecile de mii de prizonieri nu au cãzut
în captivitate când erau cu arma în mânã, ci dupã
memorabila zi fatalã, când ostaºii au aruncat
armele crezând în armistiþiu, în valabilitatea lui,
ca act ce încheia duºmãnia dintre cele douã state
vecine. Oare acest act nu cuprindea nici o clauzã
legatã de luarea de prizonieri?” (p. 7).
Inventarul jargoanelor de lagãr, aparþinând unui registru sinistru al istoriei, rezoneazã
pânã azi macabru ºi înfiorãtor: „Stavai”, „gde
Berlin”, „davai, davai ugol!”, „scoro, scoro
damoi”, „ozdrovitelnîi komanda = OK”, „putori
leneºe”, „niete”, „liliacul nostru” (securistul),
„ne bãiusea” (nu te speria), „davai norma” º.a.
Toate aceste expresii otrãvite de urã, porneau
din gurile gardienilor ruºi, ale sanitarelor care:
„Erau vesele, cântau cât le þineau gura melodia
«Katiuºa»” (p. 65).
Disputele interumane din interiorul lagãrului erau cu trimiteri clare la rãzboiul purtat
contra ruºilor de cãtre Regatul român: „probabil
cã de sus pornea aceastã neglijenþã ºi chiar urã
faþã de prizonierii români. De multe ori ruºii îºi
manifestau ura faþã de noi «voi ne-aþi omorât
fraþii, pãrinþii, copiii noºtri», ziceau ei «meritaþi
moartea!». Ce puteam sã le spunem noi!” (p. 65).
De-a dreptul vituperantã s-a dovedit a fi
atitudinea rãzbunãtoare a ruºilor proveniþi de la
Odessa, ca urmare a atrocitãþilor petrecute aici
în ambele tabere, cum este ºi cazul doctoriþei:
„Unii mureau în lagãr din cauza doctoriþei. Era
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tinului, mereu poate prezent, fie ºi prin „îngerul
pãzitor” al fiecãruia, fãcându-þi cu ochiul. Prin
astfel de momente de cumpãnã a sorþii i-a fost
dat sã treacã ºi eroului nostru, autorul, de douã
ori: „Se aratã o zi cãlduroasã, fãrã zdreanþã de
nori. În acest timp un bãtrân, dupã o poartã, se
uitã la noi. Fiind mai aproape de acea poartã,
strigã la mine sã vin lângã el sã îmi spunã ceva…”
(p. 14). Dumnezeiasca scenã continuã la aceeaºi
parametri existenþiali în contextul strigãtelor de
armistiþiu ale ofiþerilor ruºi: „Omul aflat dincolo
de poartã ridicã puþin capul ºi îmi spune sã las
haina militarã, el îmi dã o cãmaºã þãrãneascã, o
pereche de pantaloni ºi o greblã în spate ºi sã mã
duc «în lume cu Dumnezeu». Îmi spune cã îi
cunoaºte pe ruºi cã sunt mincinoºi, cã a fost ºi el
prizonier în 1917. «V-au prins în capcanã, nu vã
mai gândiþi cã vã elibereazã»” (p. 15).
Sentinþa formulatã de binevoitorul moldovean din Iteºti avea sã se dovedeascã crâncen
de adevãratã, iar himera „propuºcii” (document
de eliberare) s-a dovedit a fi încã o diversiune,
marcã brevetatã ca sovieticã: „Am regretat cã nu
am fugit cu sublocotenentul Bujinschi, care a fugit de la gara Fântânele, când m-a îndemnat ºi pe
mine sã mergem împreunã. În acel haos de pe
ºosea nimeni nu se mai interesa de un om, ci de

gloatã, o masã de oameni care mai sperã într-o
propuscã” (p. 19-20).
Animaþi fiind încã de marea admiraþie
profesionalã ce i-o purtãm „Domnului ªtirbu”,
dascãl calificat în cea mai nobilã profesie imaginatã vreodatã în România (profesor de Limba
ºi literatura românã – Istorie), vom încununa
aceste rânduri ale dramaticului sãu manifest de
credinþã, cu convingerea invocatã de domnia sa
cã „eliberarea ultimilor deþinuþi din lagãrele sovietice a fost condiþionatã cu abdicarea regelui”.
Acest adevãr crunt al istoriei noastre, respectiv
cel al sacrificãrii a sute de mii de prizonieri
români în lagãrele sovietice, doar de dragul pãstrãrii coroanei regale (efemere, cum s-a dovedit!) n-a fost încã abordat de istoriografia
noastrã, selectivã ºi pãrtinitoare; vina basculându-se, încã de atunci, doar într-o direcþie, nu
în totalitate responsabilã: „Am înþeles cã minciuna comunistã porneºte de la vârfurile piramidei ºi se sfârºeºte cu ultimul naiv care bate din
palme la ºedinþe, dar nu ºtie de ce bate. Este
psihologia maselor, în care poate voi intra ºi eu.
Voi bate ºi eu din palme, însã eu voi ºti cã tot ce
se spune este minciunã” (p. 158).
ªi diversiune!
„Historia magistra vitae!”

Gheorghe Ghimpu, omul care a ridicat tricolorul
românesc pe clãdirea Parlamentului RSS Moldova
27 aprilie 1990 Chiºinãu. Gheorghe Ghimpu urcã pe
clãdirea Parlamentului RSSM., actualmente Preºedenþia R.
Moldova, ºi înlocuieºte drapelul sovietic cu tricolorul românesc. Sub faldurile lui eliberate pe cerul Basarabiei, o
mulþime înfioratã trãieºte clipe istorice unice.
Ce poate simþi în asemenea momente un om cãruia
soarta i-a hãrãzit clipa de triumf care rãscumpãrã toatã jertfa
ºi suferinþa unei vieþi de luptã? Suntem oare capabili sã
înþelegem zilele premergãtoare arborãrii, în care Gheorghe
Ghimpu a umblat cu tricolorul înfãºurat pe corp, înveºmântat
în tricolor, una cu el, pregãtindu-se pentru momentul culminant al vieþii lui?
„Clipa lui astralã” – cum spune istoricul Andrei
Negrei – sosise. Iar acest drept ºi-l câºtigase pe deplin prin
consacrarea întregii vieþi cauzei naþionale, pentru care a
devenit un simbol. Numele lui va fi mereu asociat acestui
moment.
Viaþa i-a fost curmatã brusc, în anul 2000, urmare a
unui accident de maºinã neelucidat. O, nesigurele drumuri ale Basarabiei!
Pe monumentul sãu funerar sunt scrise cuvintele emblematice:
Ne vom salva doar revenind la românism ºi realizând reîntregirea neamului românesc.
(i.d.)
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Prietenii ºi susþinãtorii revistei „Familia Românã” se prezintã

Mulþumind redactorului ºef, distinsul om de culturã dr. Teodor Ardelean, pentru
deschiderea acordatã propunerii noastre dedicatã începerii unui dialog de cunoaºtere,
de prezentare, a proiectelor ºi preocupãrilor prietenilor ºi susþinãtorilor revistei.
Demarãm onoraþi aceastã provocare, spre folosul tuturor cititorilor revistei
Familia Românã. Selectãm în acest sens trei proiecte desfãºurate de Asociaþia
culturalã Morãriþa, cu începere din 2011, reflectate selectiv prin proiecþii de presã.

Pelerinaj pe drumul voievozilor maramureºeni:
Mãnãstirea Voivozi - Mãnãstirea Peri
Tiberiu MORARU

Cãtre frontierã. Pentru a intra în
Ucraina, noi, cetãþenii europeni, avem nevoie
doar de paºaport. Spre deosebire de minoritatea
noastrã trãitoare în satele aºezate pe malul drept
al Tisei, care trebuie mai întâi sã-ºi cumpere
viza de la Consulatul României la Cernãuþi, cale
de aproape patru sute de kilometri. Bãtutã de
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easurile dimineþii de 12 august 2011
vestesc o nouã zi frumoasã de varã.
Un grup de bihoreni pornesc spre
Maramureºul istoric în cadrul unui pelerinaj iniþiat de Asociaþia Morãriþa prin proiectul cultural
transfrontalier Omagierea a 620 de ani de atestare documentarã a Mãnãstirii Peri – Ucraina 2011 – ediþia a II-a. Pornim din Oradea
cãtre Mãnãstirea Voivozi. Cu rugãciune de închinare pentru drum al pelerinilor ºi binecuvântare, se sãvârºeºte umplerea cu pãmântul
bihorean strãmoºesc al Mãnãstirii Voivozi a
unei cãniþe olãritã din lutul alb al Vadului Criºului, pentru a marca în mod simbolic spaþiul de
pelerinaj existent de ºase veacuri între Mãnãstirea Peri ºi filia ei, Mãnãstirea Voivozi.
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Asociaþia culturalã Morãriþa, din Oradea –
preºedinte Tiberiu MORARU

douã ori, odatã la depunerea, apoi la ridicarea
paºaportului dupã o sãptãmânã, cheltuielii de
cincizeci de dolari a vizei sã o adauge ºi pe cea a
drumurilor. Microbuzul firmei de transport
Teºan Prest nu poate trece podul istoric datoritã
tonajului, aºa cã ne aliniem pe terminalul trecerii de frontierã Halmeu – Diacovo. La Halmeu
e semn bun! Paºcu Balaci este recunoscut de
nepotul soþiei, un tânãr poliþist de frontierã absolvent la Oradea. Abia de avem vreme sã
schimbãm solia cãniþei cu pãmânt ºi intrãm în
vama ucraineanã. Vameºii de aici tempereazã
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arogant graba noastrã. Tradiþia mitei este actualã: zece dolari anvelopa – parcã-i ºtearsã, zic
ei, zece dolari o ruginã imaginarã la caroserie,
încã zece dolari taxe de trecere pe chitanþã interbus! Trecem frontiera bucuroºi ºi transpiraþi
de cãldurã, emoþiile aºteptãrii mai bine de un
ceas, cãlcând pãmânturile luate nouã românilor
la masa crudã a tratativelor… Pe calea secolelor de
încercãri ale credinþei strãmoºeºti ºi ale istoriei!
Primul simpozion al Asociaþiei Morãriþa în Maramureºul istoric. Tema simpozionului este titlul pelerinajului nostru omagial.
Sunt prezenþi, în calitate de gazde, primarii satelor româneºti Apºa de Jos, Biserica Albã,
Strâmtura. De asemenea, directorii ºcolilor româneºti, Gheorghe Opriº, prietenul din Bouþul
Mic, aºezat strategic! Toþi sunt alãturi de soaþele

lor – frumuseþi care fac cinste neamului femeiesc. Se prezintã materialele. Titular de subiect,
pãrintele Gheorghe Ciobai, cu erudiþie ºi originalitate în prezentare, impresioneazã auditoriul. Din partea gazdelor onoreazã cuvântul dr.
Ion Botoº, cu informaþii de la sursã, multe nepublicate încã.
Cina festivã, cu toasturi pentru mai binele
românismului de pe cele douã maluri ale Tisei,
cu discuþii din þarã ºi de la meri la peri, continuã
târziu în noapte… A doua zi, în cadrul simpozionului, primarul Oradiei, dl. Ilie Bolojan,
acceptã calitatea de sol al delegaþiei pelerinajului, primind cãniþa cu pãmânt de la Mãnãstirea
Peri, pentru a o duce în mod simbolic la Mãnãstirea Voivozi.
La 13 August 1391, prima atestare documentarã a Mãnãstirii Peri. Consemnarea
distinctã prin gramata patriarhalã a închinãrii
ctitoriei lui Sas Vodã, adicã a Mãnãstirii Peri,
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Patriarhiei de Constantinopol, de cãtre fii sãi
Baliþã ºi Drag Meºter, la 13 august 1391, se face
pentru ca mãnãstirea sã capete mai multã autoritate, atât în faþa regelui ungur cât ºi a prozelitismului catolic. Patriarhul Antonie al Constantinopolelui numeºte ca egumen al Mãnãstirii
Peri pe egumenul Pahomie, originar din Þara
Oaºului, rudã cu Dragoº Vodã. Astfel el devine
sfetnic ºi pãrinte duhovnicesc al românilor maramureºeni, dar ºi ierarh patriarhal peste toate
satele ortodoxe din vârful nordic al Carpaþilor
pânã la colþul cu meri – actualul Voivozi de
Bihor.
Astãzi teritoriul vechii mãnãstiri îl gãsim
într-o lucrare de reconstrucþie de amploare, fiind
înnoite biserica ºi stãreþia. Pãrintele stareþ Benedict nu vorbeºte româneºte. Vechiul sat românesc Peri poartã numele de Gruºevo. Populaþia
actualã este majoritar ucraineanã.
Stareþul Benedict comunicã liniºtit
cu noi, prin translator. Ne prezintã
amabil interiorul ºi exteriorul mãnãstirii, istoria pe care o cunoaºte, ne
serveºte cu ceai ºi prãjiturele dulci.
Nicoleta ºi Constantin umplu cu
pãmânt de la mãnãstirea Peri cãniþa
care mâine va porni în drumul cãtre
Voivozi.
Dilove (înainte Trebuºani!)
– centrul geografic al Europei.
Mãsurat ºi bornat de geografii Imperiului Austro-Ungar încã de la
1887, poartã urmãtoarea inscripþie:
„Instrumente precise au confirmat
acest punct unde latitudinea ºi longitudinea se întâlnesc în centrul Europei”. Sunt prezenþi aici turiºti din toate colþurile lumii, fotografiindu-se cu monumentul
inscripþionat, pentru a pãstra amintirea centrului
geografic alãturi de cei dragi. Un secol mai
târziu dupã austro-ungari, în anul 1977, autoritãþile sovietice, care pe atunci stãpâneau locul,
au ridicat ºi ele un monument, la câþiva paºi de
celãlalt, pentru a marca „Centrul continentului”,
care se întinde de la coastele arctice ale Norvegiei în nord, la þãrmul Cretei în sud, ºi de la
coasta Irlandei în vest, la munþii Urali în est.
Adicã, în termeni literari, ne-am gãsit „în inima
Europei”!
A fost pregãtitã din þarã o jerbã frumoasã
de flori pentru a fi depusã la Biserica Albã, la
statuia poetului Mihai Eminescu. „Constat aici,
legãturile funcþionale ºi puntea culturalã deschisã între Oradea ºi Maramureºul istoric. Prin
proiecte proprii, Asociaþia culturalã Morãriþa
din Oradea, în parteneriat cu Fundaþia Dacia din

noastrã, ºirul de case, una mai frumoasã decât
alta, dar niciuna locuitã… Investiþii ale sudorii,
muncii grele a apºenilor rãspândiþi prin toatã
lumea, pentru a mai putea construi… o casã!
Nu sunt în codru atâtea flori/ Câte zile
putem gãsi,/ În credinþa ce ne-a lãsat Dumnezeu! (Victoria Ardelean – scriitor popular –
participant pelerinaj)
Biserica ortodoxã a satului Apºa de Jos
este plinã de credincioºi în zi de duminicã. Cam
cãtre trei sute de suflete. Slujitori în sobor sunt
parohul locului pãrintele arhimandrit, protopopul Apºei, preotul Gheorghe Bileþchi, dimpreunã cu fostul protopop al Marghitei, actualul paroh al Bisericii Albe, preotul Gheorghe Ciobai.
Vocile preoþilor consoneazã plãcut cu cea a corului. Au trecut zece ani de la prima lor slujire
împreunã în aceastã bisericã, dãruindu-se creºtinilor din dreapta ºi din stânga Tisei, ani în care

fiecare a fost marcat de profunde evenimente de
viaþã. Sunt emoþionaþi amândoi ºi transmit
aceastã emoþie credincioºilor!
,,Mulþumesc bunului Dumnezeu pentru
trãirea intensã a liturghiei la care am participat!
Prin cuvântul de învãþãturã al pãrintelui Ciobai,
suflarea româneascã ne-a înãlþat sufletul! Sunt
mândrã cã sunt româncã, cã am ajuns la aceºti
maramureºeni minunaþi! O parte a sufletului lor
cald rãmâne în inima mea pentru totdeauna“ –
ne-a spus doamna Victoria dupã slujbã.
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Apºa de Jos, au reuºit sã întãreascã, sã intensifice ºi sã diversifice relaþionarea cu minoritatea românilor maramureºeni de mai bine de
zece ani! Înþeleg cã Þara Bihorului este unicã
prin spaþiul tradiþional de pelerinaj existent de
ºase secole între Mãnãstirea Peri ºi filia ei, Mãnãstirea Voivozi. Am acceptat sã preiau solia
portului cãniþei simbolice cu pãmânt de la Peri,
pentru a o duce cãtre Voivozi. Simt o poruncã
istoricã a continuãrii ºi valorificãrii acestor legãturi cu românii maramureºeni din dreapta
Tisei. Mulþumesc pentru invitaþia de fi prezent
astãzi în mijlocul lor, la sãrbãtoarea comunã a
omagierii istoriei ºi credinþei româneºti prin
acest frumos proiect de pelerinaj!” – a declarat
primarul municipiului Oradea, prof. Ilie
Bolojan.
Ospãþ în satul Plãiuþ. Nuþu ºi Mãria
Pipceac ne invitã sã le vizitãm satul, casa ºi
masa, din satul Plãiuþ, sat de munte cu
aproape douã sute de fumuri. Vizitãm
cimitirul vechi ºi pe cel nou, aflat în
curtea bisericii. Biserica nu are preot,
dar se cautã în România! De Sfintele
Paºti a slujit un preot adus de la
depãrtare de patru sate, care susþine cã
o parte a bisericii este a lui (Doamne
iartã-l!). Biblioteca numãrã zece cãrþi
româneºti ºi o sutã ruseºti. Are o
ºcoalã medie de grad II-III.
Suntem serviþi simplu în cel mai
popular mod, urmând apoi turtiþa
specialã, pregãtitã de gazdã, care le dã
gata pe doamne, ºi cafeaua.
Cimitirul din Apºa de Mijloc,
peste trufia caselor din preajmã. Cu
zece ani în urmã, la prima ediþie a pelerinajului,
cimitirul rãtãcit între fastuoasele case nelocuite
din satul Apºa de Mijloc, ne-a fermecat. O
replicã, în marmurã neagrã de cea mai bunã
calitate, a Cimitirului vesel de la Sãpânþa este
prezentã aici.
Fotografiem crucile mormintelor acestor
faraoni maramureºeni, care ºtiu sã-ºi cinsteascã
într-un fel aparte casa, mormântul, biserica. Aºa
cum am fãcut ºi acum zece ani! Lãsãm în urma
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dr. Ion M. BOTOª
preºedintele URRdT „Dacia” din Ucraina
Dacã cineva ar întreba de ce la Oradea ºi
nu în altã parte, rãspunsul ar fi simplu de dat: la
Oradea suntem aºteptaþi cu bucurie ºi prietenie,
anual, de mulþi ani. Îmi amintesc de primul drum
fãcut spre Oradea Mare a Bihorului, cu opt ani în
urmã, când atât pentru mine cât ºi pentru toþi
ceilalþi din grup, totul era necunoscut, nou.
Astãzi mergem la Oradea Mare ca acasã. Aici
avem mulþi prieteni, iar familia domnului Tiberiu Moraru a devenit una dintre cele mai apropiate de noi.
În acest an s-a desfãºurat cea de a VIII-a
ediþie a proiectului cultural-educativ transfrontalier Învãþãmânt ºi generozitate — cunoaºterea
frumuseþilor României ºi Ucrainei prin schimburi culturale reciproce de elevi ºi cadre didactice, la care, din „România Micã”, au participat
51 de persoane, elevi ºi cadre didactice.
Joi, 23 iunie 2011, la primele ore ale dimineþii, grupul din „România Micã” s-a adunat
la Vama Solotvino (Slatina/ Ucraina) - Sighetu
Marmaþiei (Maramureº/ România). Fãrã nici un
incident sau piedicã, delegaþia a trecut cele douã
frontiere ºi ne-am îmbarcat, dupã o micã pauzã,
în autocarul care ne aºtepta în parcare. În drum
spre Oradea am fãcut un scurt popas la Satu
Mare, unde grupul a vizitat Muzeul Judeþean,
Centrul Istoric al oraºului ºi ne-am întâlnit cu
prieteni vechi: dl Ovidiu Suciu (scriitor ºi publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România), dl Bogdan Stana (inspector în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Satu Mare).

Dupã plãcerea de a ne revedea ºi schimbul
unor propuneri reciproce de colaborare, ne-am
continuat drumul spre Oradea, unde am ajuns în
jurul orei 16.00. În timp ce ne cazam la Liceul
Tehnic „Mihai Viteazul”, a sosit dl Tiberiu Moraru, preºedintele Asociaþiei „Morãriþa”, partenerul nostru de proiect (Protocol de colaborare
nr. 306 din 2007), cu care s-a discutat, în amãnunt, programul.
Vineri, 24 iunie 2011 am vizitat Primãria
Oradea. Totodatã am avut o întâlnire de prezentare ºi schimb de impresii cu dl Ilie Bolohan,
primarul municipiului. Apoi ne-am îndreptat
spre staþiunea Bãile Felix, unde grupul a avut un
program recreativ de voie.
Sâmbãtã, 25 iunie 2011, am vizitat Casa
Memorialã „Iosif Vulcan” (inauguratã în anul
1964). Personalitatea marcantã lui Iosif Vulcan
a fost evocatã de tânãra poetã orãdeanã Diana
Bîlc de la Colegiul Naþional „Titu Maiorescu”
care, de altfel, ne-a fost ºi un permanent ghid pe
toatã durata ºederii la Oradea. În încheierea zilei,
grupul a avut program de voie la Bãile Felix.
Duminicã, 26 iunie 2011, dupã-amiazã
grupul a fãcut un tur al Centrului vechi din
Oradea.
Luni, 27 iunie 2011, împreunã cu dl
Tiberiu Moraru, vizitãm Biblioteca Judeþeanã
„Gheorghe ªincai”, director general dna Ligia
Miriºan, cu care, încã din 2007, Uniunea Regionalã a Românilor din Transcarpatia „Dacia”
are un Protocol de colaborare. Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” este una
din primele instituþii de culturã din
Oradea cu care asociaþia noastrã ºi-a
început colaborarea în aceastã parte a
României. Am vizitat, îndrumaþi de
dna Mariana Barna, Secþia pentru Copii ºi Tineret a bibliotecii ºi, îndrumaþi
de dl Silviu Sana, Secþia de Carte
Veche, care conþine peste 120.000 de
unitãþi de bibliotecã, cea mai veche
carte fiind din anul 1461. Fiecare
membru al grupului nostru a primit,
din partea Bibliotecii, câte o carte.
Marþi, 28.06.2011, dupã amiazã,
la Primãria Municipiului Oradea, am

Într-o scrisoare din 20 ianuarie 1943 a lui
Eugen Filotti, ministrul român la Budapesta,
referitoare la activitatea ºi retribuþia consulului
Mihai Marina, se menþioneazã urmãtoarele:
„Marina [...] cheltuieºte foarte mult pentru
primirea ºi gruparea, în jurul Consulatului, a
românilor din Oradea ºi din circumscripþia sa.
Casa sa este deschisã tuturor românilor ºi nu
este zi în care dl Marina sã nu aibã câþiva
intelectuali la masã. Chiar ºi þãranii care vin la
Consulat cu plângerile lor sunt gãzduiþi într-o
încãpere specialã [...]. Prin aceastã procedare,
d-sa a reuºit sã stabileascã legãturi strânse cu
populaþia româneascã ºi sã contribuie mult la
menþinerea moralului ei. Scrisoarea se încheie
cu propunerea ministrului român ca Mihai Marina, în semn de recunoaºtere a serviciilor sale,
sã fie înaintat la gradul de Consul General cl. a
II-a.”
Propunerea ziaristului pensionar George
E Kelemen din Beersheva cãtre Institutul Yad
Vashem, pentru declararea de Drept între popoare a diplomatului român Dr. Mihai Marina,
care, riscându-ºi viaþa în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, a salvat numeroºi evrei
din Transilvania ocupatã de Ungaria, este inclusã într-un articol care apare în revista Orizonturi editatã de Filiala din Beersheva a organizaþiei HOR.
La ora stabilitã ne-am deplasat la Muzeul
Memorial „Aurel Lazãr”. Aici erau prezenþi reprezentanþi ai Asociaþiei „Morãriþa”, în frunte
cu dl Tiberiu Moraru, preºedintele acesteia, dl
Vasile Iuga de Sãliºte, preºedintele Societãþii
Culturale Pro Maramureº „Dragoº Vodã” din
Cluj-Napoca, dna Ligia Miriºan, directorul general al Bibliotecii Judeþene „Gheorghe ªincai”
Oradea. Lume! Din partea invitaþilor ºi a oficialitãþilor locale nu a fost prezent NIMENI!
RUªINE TUTUROR!!!

Sãrbãtoarea a început cu o slujbã religioasã oficiatã de pãrintele Gheorghe Ciobai, fost
protopop de Marghita, pe care îl avem ca prieten
apropiat de peste zece ani, fapt pentru care îi
purtãm o preþuire deosebitã. Apoi au fost sfinþite
jerbele ºi coroanele de flori. În cuvinte de aleasã
simþire ºi preþuire personalitatea lui Mihai Marina a fost evocatã de cãtre dl Tiberiu Moraru,
dna Ligia Miriºan ºi Ion M. Botoº. Cei mai tineri
apºeni au depus flori în amintirea celui evocat ºi
comemorat, Mihai Marina, din Apºa de Jos!
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participat la lansarea unor cãrþi iar eu am prezentat ultimele douã numere din publicaþia
noastrã Apºa.
Ziua de miercuri, 29 iunie 2011, a fost o zi
cu totul deosebitã ºi mult aºteptatã de cãtre delegaþia noastrã. Am fost anunþaþi cã va urma sã
depunem o coroanã de flori la Muzeul Memorial
„Aurel Lazãr” (strada cu acelaºi nume, nr.13)
unde a funcþionat, între iunie 1941 – septembrie
1944, Consulatul Regatului României al cãrui
consul ºi consul general a fost Mihai Marina, fiu
al satului Apºa de Jos. Trebuie spus cã dl
Tiberiu Moraru, între 2001-2011, a fãcut numeroase solicitãri la Ministerul Afacerilor Externe, Primãria Municipiului Oradea, Complexul Muzeal „Þara Criºurilor” pentru a identifica
aceastã clãdire, foarte importantã pentru românii din dreapta Tisei. Mihai Marina, în perioada
cât a fost consul ºi consul general, a dus o
susþinutã activitate de apãrare a drepturilor
populaþiei româneºti ºi, în special, de sprijin
împotriva deportãrilor evreilor din Transilvania
de Nord-Vest, aflatã sub ocupaþie horthystã.
Au fost transmise invitaþii de a participa la
acest eveniment mai multor personalitãþi din
cadrul MAE ºi din judeþul Bihor, asociaþii ºi
organizaþii.
Desigur, cititorul s-ar putea întreba de ce
aceste invitaþii au fost adresate unor atât de
înalte personalitãþi. Rãspunsul îl dau însemnãrile din acei ani:
La sfârºitul anului 1942, Gh. Davidescu,
secretar general în cadrul MAS (Ministerul
Afacerilor Strãine, n.n.), îi scrie urmãtoarele
generalului Ion Rãºcanu, primar general al Capitalei, în urma cererii acestuia ca odatã ce detaºarea lui Mihai Marina înceteazã, acesta sã se
întoarcã la un post în Primãria Bucureºtiului:
„În special dl. consul Marina, prin
cunoºtinþa deplinã a stãrilor din Transilvania de
Nord ºi prin întinsele relaþiuni ce are în circumscripþia Consulatului sãu, a devenit pentru
populaþia românã de acolo un îndrumãtor a cãrui
lipsã ar fi viu resimþitã. Fiind dat marele interes
naþional ce avem de a fi cât mai bine reprezentaþi
în Transilvania de Nord, în împrejurãrile actuale
am onoarea, Domnule General, a vã ruga sã
binevoiþi a reexamina, þinând seama de consideraþiile de mai sus, posibilitatea menþinerii
detaºãrii funcþionarilor în chestiune pe lângã
Ministerul Afacerilor Strãine.”
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Ciutelec ºi Popeºti
- Manifestãri comemorative Constantin Mãlinaº

Ciutelec, vineri, 24 februarie 2012.
Împreunã cu delegaþiile din Popeºti, Marghita,
Baia Mare ºi Maramureºul istoric (partea ucraineanã), suntem pãrtaºi la cinstirea memoriei
prof. dr. Constantin Mãlinaº. Soborul preoþilor
parohi de la Ciutelec, Marghita ºi Cuzap începe
slujba de sfinþire a jerbelor de flori ºi a plãcii
comemorative, fixatã în urmã cu douã zile pe
casa natalã a celui evocat, în semn de respect ºi
cuvenitã comemorare a doi ani de la trecerea la
cele veºnice. Pe lângã invitaþi, vecini ºi consãteni, sunt prezenþi membrii familiei: mama,
doamna Laura Mãlinaº, fiicele, Anca Mureºan
ºi Otilia ªtefanovici ºi fiul – Constantin
Mãlinaº, cu familiile. Placa comemorativã este

turale judeþene, dedicat omagierii prof. dr.
Constantin Mãlinaº. Profesorul Ioan Giarca, directorul ºcolii, a rostit cuvântul de deschidere.
Au fost proiectate imagini cu documente ºi fotografii inedite din arhiva grupului ºcolar.
Am reþinut din alocuþiunile celor prezenþi,
referiri la personalitatea plurivalentã a profesorului Mãlinaº, amintiri, fapte sau evenimente
care au însemnat repere ale existenþei sale pãmânteºti.
Jr. Radu Pavel – director al Centrului
Judeþean pentru Promovarea Culturii
Tradiþionale Bihor:
Prof. dr. Constantin Mãlinaº dã dovada

realizatã prin parteneriatul Asociaþiei „Morãriþa”
cu Fundaþia Franco-Românã Oradea, în cadrul
proiectului judeþean: Manifestãri culturale dedicate omagierii prof. dr. Constantin Mãlinaº Popeºti-Ciutelec 2012 - ediþia I-a.
Urmãtorul moment al comemorãrii a fost
vernisarea expoziþiei de fotografie a artiºtilor
fotografi profesioniºti Gheorghe Petrila ºi Constantin Demeter, sub genericul Pe urmele lui
Constantin Mãlinaº, organizatã în holul Grupului ªcolar Industrial Popeºti. În sala festivã a
liceului a avut loc simpozionul Dãinuiri cul-

faptului cã omul sfinþeºte locul, iar pentru voi
elevii ºi dascãlii de astãzi ai ºcolii din Popeºti,
acest lucru trebuie sã fie o mândrie! Profesorul
Constantin Mãlinaº este pentru voi modelul de
om care a plecat dintr-o comunã a judeþului
Bihor ºi, prin munca lui, prin stãruinþã ºi talent
a ajuns sã ocupe funcþii importante, sã fie
recunoscut drept un nume naþional. Trebuie sã
vã doriþi mai mult, ca sã deveniþi mai mult. Aº
vrea sã vã încurajez sã vã apreciaþi profesorii,
sã îi respectaþi, apoi sã vã doriþi sã deveniþi
oameni importanþi. Sã demonstraþi cã aici, în
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valori ca sã le dãm celorlalþi! Cinste mamei
care l-a nãscut, cinste fraþilor care l-au avut ca
frate, cinste copiilor care l-au avut ca tatã,
cinste colegilor ºi colaboratorilor domniei sale,
pentru cã a fost un om între oameni, un om de
cinste, un om iubitor de adevãr ºi dreptate, un
om iubitor de neam, de þarã ºi de bisericã! Un
om cu deosebitã acribie, ce l-a caracterizat în
mod special, aplecându-se cu foarte multã atenþie ºi rãbdare, asupra celor mai neînsemnate în
aparenþã lucruri, din care a scos marile nestemate ale culturii neamului nostru românesc.
Ion M. BOTOª – Preºedintele Fundaþiei
„Dacia” din Maramureºul istoric,
Ucraina:
Onoratã asistenþã, distinsã doamnã Mãlinaº! Noi, cei trei români veniþi astãzi din
Ucraina, din Maramureºul istoric, suntem
mândri cã avem posibilitatea sã fim prezenþi la
aceste manifestãri de comemorare la doi ani de
la petrecerea profesorului Mãlinaº, sã fim alãturi de dumneavoastrã. Eu personal l-am
cunoscut mai bine de zece ani pe Constantin
Mãlinaº, la Oradea ºi în dreapta Tisei. A fost un
bun prieten al românilor din Ucraina. Totodatã
l-am recunoscut ca unul dintre cei mai mari
români din aceastã þarã. Sã mã credeþi cã eu
cunosc foarte multe personalitãþi atât din þarã
cât ºi dinafarã, dar aºa un suflet mare de român
nu mai existã în România!
Dr. Teodor ARDELEAN - Preºedintele
Asociaþiei culturale ,,Familia Românã”
ºi directorul Bibliotecii Judeþene
,,Petre Dulfu din Baia Mare:
Iubitã mamã, preacucernici pãrinþi, iubiþi
confraþi cu aceeaºi frumoasã credinþã cu privire
la nume, prenume ºi renume, adunaþi fiind aici
astãzi în clipe blânde, cuminþi, sfinte, sã ne
aducem cu demnitate ºi curaj aminte de unul din
cei care meritã pe deplin o astfel de laudatio,
respectatio, veneratio pentru toate faptele sale.
Mã bucur cã pot sã fiu astãzi alãturi de dumneavoastrã. Viaþa fiecãruia e un dar de la bunul
Dumnezeu! Eu spun aici, în public, cã îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru clipele în care l-am
cunoscut pe Constantin Mãlinaº.
Pânã în urmã cu doi ani, Constantin Mãlinaº avea pe cartea de identitate numele ºi
douã prenume: numele tatãlui ºi numele mamei.
Acum pe acelea le estompeazã renumele sãu.
Renumele creºte odatã cu lucrãrile sale... Constantin Mãlinaº a scris atâtea lucruri frumoase
ºi grele, care nu le putem aborda oricare dintre
noi. Problema documentelor, problema cãrþilor
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Popeºti, sunt elevi valoroºi, care alãturi de dascãlii lor, pot sã facã din ºcoala aceasta un
exemplu, sã deveniþi ºi voi peste ani cei care vor
face ºi vor scrie istoria naþionalã ºi de ce nu,
europeanã.
Miron Blaga – Consilier artistic al Centrului Judeþean pentru Promovarea
Culturii Tradiþionale Bihor:
Onoratã asistenþã, am lucrat împreunã cu
Mãlinaº, la Criºana ºi Cele trei Criºuri, o perioadã destul de lungã! Mãlinaº a fost un profesor ºi un coleg adevãrat. M-am bucurat de
prietenia lui, am avut satisfacþia de a cunoaºte
ºi colabora cu adevãraþi oameni de culturã bihoreni asemeni lui Constantin Mãlinaº, Viorel
Horj, Corneliu Crãciun, Viorel Faur... Cred cã
localitatea aceasta este norocoasã cu acest model de om pe care îl omagiem astãzi, sã pãstraþi
un respect deosebit memoriei profesorului Mãlinaº, sã valorificaþi cu înþelepciune tot ce lãsat
ºi a început, pentru a fi dus mai departe.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
Laura MÃLINAª – învãþãtor pensionar,
mama profesorului
dr. Constantin MÃLINAª:
Vã mulþumesc pentru cã v-aþi adunat
astãzi sã cinstiþi un om, o familie ºi o mamã! Nu
m-am gândit niciodatã, la 92 de ani sã trãiesc
aceste momente de cinstire a bãiatului meu
Titel, care a fost bun, cinstit ºi muncitor! Aºa
l-am crescut, aºa l-am învãþat, aºa o ºtiut el de
la pãrinþii lui! Am emoþii mari, ºi vã mulþumesc
tuturor pentru prezenþã!
Gheorghe CIOBAI – Preot, Biserica
Albã din Marghita:
Onorat prezidiu, distins auditoriu! Aº
dori sã fac referire la trei reciproce sapienþiale
din vechea gândire chinezeascã. S-a amintit aici
ºi pe bunã dreptate, despre faptul cã se culeg în
ultimii doi ani de zile de la trecerea la cele
veºnice a domnului profesor Mãlinaº, tot mai
mulþi lauri, tot mai multe valori pentru care a
luptat în aceastã lume ºi viaþã. Iatã cele trei
reciproce sapienþiale anunþate: Dacã doreºti sã
programezi pentru un an, seamãnã seminþe!
Dacã doreºti sã programezi pentru zece ani,
sãdeºte un pom! Iar dacã vrei sã programezi
pentru 100 de ani, învaþã poporul! Reciproca:
Cel care seamãnã seminþe, culege odatã, cel
care sãdeºte un pom, culege de zece ori, cel care
învãþã poporul, culege de o sutã de ori! De doi
ani încoace, truditor ºi iubitor de prietenie ºi de
dragostea cu care ne-a înconjurat domnul profesor, culegem ºi ne strãduim sã adunãm aceste
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vechi; este cel care a atestat ºi a certificat
pentru lumea cultural ce înseamnã, spre exemplu, medalia ca document de bibliotecã. ªi am
fãcut la Baia Mare un Cabinet de medalisticã
„Constantin Mãlinaº”, înainte de a se duce el la
ceruri. Am fãcut-o pentru ca ºtiam cã i se cuvine. Cultul unei personalitãþi este firesc. Cultul
unei persoane nu este firesc. Unei persoane îi
dai atenþie, respect, consideraþie. Cult trebuie
sã facem persoanelor care devin personalitãþi,
ele înseamnã repere majore într-un domeniu
sau altul al vieþii, iar ca om, pentru noi ºi pentru
mulþi dintre dumneavoastrã, acest om blând,
mare cãrturar a fost o personalitate.
Aºadar, suntem astãzi la un moment comemorativ care înseamnã pentru locuri foarte
mult, pentru locul de naºtere, pentru locul unde
s-a ºcolarizat, unde a ºi lucrat ca dascãl, unde a
început ucenicii culturale, iar unele i-au fost
sursa de sprijin lui pe mai departe. Ca sã poþi
face lucrurile bine, înseamnã cã trebuie sã fii
ori profesionist, ori încãrcat cu vocaþie. El era
ºi una ºi alta.
Ne bucurãm sã fim ºi cei care au preluat
moºtenirea culturalã a Familiei Române ºi-o
ducem mai departe cu toþi prietenii noºtri. Vã
felicit pentru ceea ce aþi gândit sã faceþi. Suntem
alãturi de aceastã gestionare a moºtenirii sale,
îmi pare rãu cã nu putem face chiar mai mult,
pentru cã, pe bunã dreptate, moºtenirea lui
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Constantin Mãlinaº ar fi presupus o anvergurã
mai mare a valorificãrii acesteia, dar poate cã
este bine sã ne mulþumim cu cât este.
Filip Constantin Petru, preot Cuzap:
Este greu ºi sã contabilizezi lucrãrile sale
(prozã, poezie, istorie, culturã etc.). Dar mãcar
sub aspect cantitativ trebuie amintite lucrãrile
sale care se compun din douãzeci ºi nouã volume de autor, patru volume în colaborare, treizeci ºi unu volume îngrijite (prefaþate ºi postfaþate), marele numãr de studii ºi articole
(ºaisprezece în volume ºi o sutã cincizeci ºi
patru în diferite periodice), la care se adaugã
cele nouã traduceri (din maghiarã), zece recenzii, nouãsprezece interviuri (date sau luate),
în jur de ºaizeci ºi trei de referinþe critice despre
autor ºi operã. Pe lângã acestea trebuie amintite cele o sutã treizeci ºi patru de sesiuni ºi simpozioane, cu tematicã bibliologicã, biblioteconomicã, literarã ºi de istorie la care a
participat, atât în þarã cât ºi în strãinãtate.
Activitatea socio-profesionalã, aceea de
bibliotecar cãreia i s-a dedicat în mod special –
fiind ºi director al Bibliotecii Judeþene „Gheorghe ªincai” din Oradea – dar ºi de ziarist,
conferenþiar universitar, sau în tinereþea sa profesor chiar ºi la Popeºti – unde a fost ºi elev –
afilierea sa profesionalã la aproximativ douãzeci ºi patru de asociaþii, fundaþii, societãþi sau
uniuni cu caracter socio-cultural, chiar fondator în unele cazuri, precum este revista „Familia Românã”, cele în jur de treizeci ºi cinci de
premii, distincþii ºi decoraþii primite în þarã ori
în strãinãtate ºi care marcheazã activitatea sa
cultural-artisticã ºi ºtiinþific-profesionalã, îl calificã, pe bunã dreptate, ca fiind o personalitate
marcantã a timpului nostru, ca fiind un „om de
patrimoniu”, cum îl definea scriitoarea Lucia
Olaru Nenati din Botoºani, aparþinãtor al unei
lumi „a nobleþii ºi a caracterului, a valorilor
profunde, a vredniciei dublatã de modestie, a
umanismului înalt ºi frumos”, cum spune aceeaºi scriitoare.
În încheierea alocuþiunii sale, preotul
Filip Constantin Petru a dat citire poezie proprii
Parfumul de Mãlin (ªi-a scuturat Mãlinul/ Încãrunþita floare...) dedicatã lui Constantin Mãlinaº.
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Manifestãri de suflet
în Maramureºul din dreapta Tisei
Simona DUMUÞA

Strâmtura (Ucraina), 28 ianuarie 2012.
Ca în fiecare an, românii din dreapta Tisei l-au
omagiat pe poetul nostru naþional Mihai
Eminescu, dedicând aniversãrii zilei sale de
naºtere o serie de manifestãri care au avut loc, de
aceastã datã, în localitatea Strâmtura, organizate
fiind de Uniunea Regionalã a Românilor din
Transcarpatia „Dacia” ºi de Secþia Regionalã de
Învãþãmânt.
Pentru început a fost oficiat un parastas la
biserica ortodoxã din localitate, au urmat apoi

un vernisaj de carte Mihai Eminescu, o prezentare a creaþiei literare eminesciene ºi desfãºurarea celei de a VI-a ediþii a Concursului literar „Mihai Eminescu”. La concurs au participat
concurenþi-elevi din 12 localitãþi româneºti din
regiune, care au fost recompensaþi apoi pentru
efortul ºi implicarea lor cu premii în bani ºi
cãrþi. La manifestãri au participat numeroºi
localnici, dar ºi oaspeþi din Oradea, Marghita,
Satu Mare, Negreºti Oaº, Sighetu Marmaþiei ºi
Petrova.

Festivalul tradiþional de folclor „Mãrþiºor”
de la Biserica Albã - Transcarpatia
localitãþilor româneºti din zonã. Pe scena festivalului au evoluat apoi, spre încântarea
publicului prezent, copilaºii de la grãdiniþa din
Biserica Albã, grupuri artistice ale ºcolilor din
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Duminicã, 11 martie 2012, în localitatea
Biserica Albã din Transcarpatia a avut loc cea
de-a XIII ediþie a Festivalul tradiþional de folclor „Mãrþiºor”, o sãrbãtoare a primãverii, a
începutului ºi a regenerãrii ºi, în egalã
mãsurã, o sãrbãtoare a portului, dansului ºi cântecului maramureºean. De
manifestarea-maraton derulatã pe
parcursul câtorva ore s-a bucurat un
public numeros: români din Biserica
Albã ºi din localitãþile învecinate, invitaþi din România ºi oficialitãþi. Programul a debutat cu vizionarea unui
film în care a fost prezentatã legenda
mãrþiºorului, semnificaþia ºi tradiþia
simbolului alb-roºu. Apoi, gazda ºi
organizatorul manifestãrii, primarul
Gheorghe Berinde, a înmânat diplome celor care ºi-au adus contribuþia la
organizarea evenimentului. De cuvinte de laudã
ºi apreciere s-au bucurat organizatorii din partea
oficialitãþilor prezente: consulul general al României la Cernãuþi, Tatiana Popa, senatorul român Gh. Mihai Bârlea, Dorel Todea de la Radio
Sighet, preºedintele URdT „Dacia” dr. Ion M.
Botoº, preºedintele raionului Rahiv ºi primari ai
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162 de la naºterea poetului Mihai Eminescu
– sãrbãtoriþi în Transcarpatia

localitãþile româneºti, ansambluri de dansuri româneºti ºi ucrainene, artiºti profesioniºti din regiune ºi din stânga Tisei.
„Suntem deosebit de onoraþi sã fim astãzi
alãturi de dvs. la aceastã superbã manifestare
dedicatã primãverii. Permiteþi-ne cu aceastã o-
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cazie sã urãm tuturor doamnelor ºi domniºoarelor prezente în aceastã salã o primãvarã plinã
de speranþe ºi numai bucurii. Nu puteam sã nu
fim astãzi alãturi pentru cã ceea ce organizaþi ºi
ceea ce aþi organizat dvs. aici an de an, iatã ne
aflãm la cea de-a XIII-a ediþie, reprezintã nu
numai cu sfinþenie apãrarea tuturor sãrbãtorilor
naþionale, dar ºi un respect faþã de tradiþie. Cred
cã tuturor ne dã speranþã aceastã zi de astãzi ºi
de aceea ne bucurãm de micile „mãrþiºoare”
care, aþi vãzut, au început aceastã frumoasã manifestare culturalã. Încã odatã vã mulþumim cã
organizaþi an de an aceastã superbã manifestare.” (Tatiana Popa – consul general al României la Cernãuþi)
„Au trecut 22 de ani de când, în premierã,
debuta un Festival al „Mãrþiºorului” la Slatina,
cu Vasile Ona Jotu, cu Ion Huzãu, cu alþii de-ai
dvs. ºi cuprinºi de un entuziasm greu de descris
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pentru mine sã vãd cât de frumos vã îmbrãcaþi
copiii ºi cât de mãreþi sunt copiii aceºtia în
haine, parcã sunt niºte îngeri, pe scenã defileazã
ca niºte îngeri. ªi sunt sigur cã sufletul fiecãruia
dintre dvs. se umple de emoþie ºi de bucurie. (...)
Vã pãstraþi tradiþiile care ne dau identitate, aþi
ºtiut ºi ºtiþi sã învingeþi orice obstacole ºi orice
dificultãþi pentru cã greutãþi sunt peste tot în
lumea aceasta. E o lume hipercivilizatã dar, în
acelaºi timp, cu foarte multe dificultãþi pentru
oamenii de rând mai ales, dar dacã vom ºti sã ne
pãstrãm, în pofida dificultãþilor, identitatea
noastrã de români, limba, tradiþiile, portul,
atunci sã ºtiþi cã intrãm în rândul nemuritorilor.
Un neam puternic aºa rãmâne în istorie ºi în
eternitate, prin valorile care-i dau identitate ºi
ceea ce faceþi dvs., cu o forþã cu totul ºi cu totul
excepþionalã. Pentru acest lucru daþi-mi voie sã
vã aduc omagiul meu ca frate al dvs. dar ºi ca om
politic ºi ca senator al României. Voi fi alãturi
de dvs. atâta timp cât puterile mã vor þine ºi de
dragostea mea vã asigur cã nu scapã nimeni.”
(Gh. Mihai Bârlea – senator)

„Ca unul dintre cei care ºi-a desfãºurat
activitatea aproape o viaþã întreagã în domeniul
culturii, dar ºi ca jurnalist îngãduiþi-mi sã-i felicit pe cei care organizeazã acest festival pentru
cã el are o valoare extraordinarã în pãstrarea
identitãþii noastre culturale aici în Transcarpatia, în Ucraina. (...) Avem prilejul sã cântãm, sã
dansãm ºi sã petrecem împreunã, dar cel mai important lucru este cã prin aceste manifestãri se
pãstreazã cântecul, dansul, costumul popular, ne
pãstrãm identitatea naþionalã.” (Dorel Todea –
au venit cei din stânga Tisei, de la Sighet, din Radio Sighet)
Maramureº sã ne întâlnim ca într-o horã a preþuirii. Salut „încãpãþânarea” domnului primar al
Bisericii Albe care, de 13 ani, ºi-a dorit sã aibã o
sãrbãtoare numai a satului lui, bãnuiesc cã ºi
ceilalþi primari fac acelaºi lucru. Sãrbãtorile
acestea sunt binefãcãtoare ºi pentru trecutul ºi
pentru prezentul ºi pentru viitorul dvs. aici, pe
malul Tisei. Pentru cã vã pregãtiþi de sãrbãtoare
ºi sufletul ºi mintea ºi inima ºi cãutaþi în lãzile de
zestre ºi cuvintele limbii române ºi straiele de
sãrbãtoare care au aparþinut pãrinþilor ºi strãmoºilor dvs. ºi nu vã e ruºine, ba dimpotrivã
sunteþi mândri cã le mai aveþi ºi le purtaþi cu
cinste ºi cu demnitate. E o emoþie specialã
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De vorbã cu profesorul ºi ziaristul
Ion Huzãu (Ucraina)
dere financiar chestia stã prost fiindcã, la o adicã, am avea oameni care sã scrie ºi oameni care
sã conducã ziarul, dacã sunt condiþii materiale
asigurate. Pentru ca ziarul sã continue mai departe e nevoie de un fond incipient, lucru care nu
s-a întâmplat niciodatã. Din cauza asta am avut
probleme. Fondul incipient care ni s-a promis în
2001 nici n-a existat ºi finanþãrile au venit cu
întârziere, am primit amenzi, penalitãþi ºi da-

Primarul Vasile Berinde, Ioana Dragotã,
prof. Ioan Huzãu. Pe peretele sãlii
Casei de culturã din Biserica Albã,
galeria marilor scriitori români.

toriile au crescut mult pânã am preluat eu redacþia. Din 2001 când ºi-a început ziarul activitatea, pânã în 2005, s-a ajuns la o sumã
enormã. Deºi am vãzut cã ziarul nu are viitor
asigurat, l-am preluat, dar mi-a fost foarte greu
sã-l duc pânã în anul 2010, hai sã spunem 1
ianuarie 2011 ºi sã spun cã misiunea mi-am
îndeplinit-o. Mi-am îndeplinit misiunea, dar acum
ziarul va primi un nou nume ºi va trebui gãsit un
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Ioana Dragotã: Care sunt preocupãrile
dumneavoastrã în momentul de faþã? ªtiu cã
ziarul „Maramureºenii” pe care l-aþi condus,
nu mai apare...
Ion Huzãu: Dupã ce am ieºit la pensie, la
60 de ani (am împlinit 60 de ani anul trecut în 1
ianuarie, acum sunt pe al 62-lea an – Mulþi ani
înainte!) ziarul Maramureºenii nu mai apare.
Nu am putut sã-l mai conduc, pentru cã sunt
funcþionar public, ziarul fiind al statului, nu este
unul particular.
Nimeni nu mai vrea sã fie voluntar, aºa
cum am fost eu. Am dus-o foarte greu. Atât cât a
existat redacþia Maramureºenii, m-am strãduit
sã duc tot greul – care nici nu vã închipuiþi cât de
mare a fost, dar l-am dus – pentru cã am þinut de
trei administraþii, care au fost membrii noºtri
fondatori ºi, cum se spune în Maramureº, un
copil care are douã moºe moare sigur, dar eu am
avut trei ºi cu atât mai greu a fost. De obicei
finanþatorii noºtri se arãtau cu degetul unul pe
altul ºi nu finanþau ceea ce trebuia sã finanþeze.
Cu toate acestea, zic cã am existat în proporþie
de 33%.
Ce înseamnã proporþia de 33%? Conform
înþelegerilor din 2001 cu administraþiile care au
fost atuncea: Rahiv, Teacev ºi Ujgorod, proporþiile erau: administraþia din Ujgorod 50%,
33% Teacev ºi 17% Rahiv. E clar cã trãind ºi
redacþia fiind în raionul Teacev, de obicei raionul se achita. Deci cum poate un ziar care
trebuie sã aibã o finanþare anumitã sã primeascã
numai 33%? Astea au fost ºi salariile ºi toate
aspectele legate de aceastã redacþie.
Dupã aceea practic ziarul, nu cã l-am
închis, e în aer fiindcã partea ucraineanã nu va fi
niciodatã de acord sa-l închidã. În momentul de
faþã, în primul rând: nu se gãseºte un redactor ºef
care sã conducã în continuare lucrurile fãrã resurse, doi: din punct de vedere financiar e un
adevãrat haos ºi trei: viitorul ziar, care se va
numi Maramureºul istoric, fiindcã o adunare a
existat în acest sens, va aparþine numai raionului
Teacev, ca sã nu mai existe acele moaºe de
dinainte. Deci, s-ar putea. Dar din punct de ve-
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redactor ºef ºi acel fond de care are nevoie orice
ziar de stat. Pânã atunci suntem în aer.
I.D.: Ce perspective privind apariþia ziarului existã?
I.H.: Perspectivele pot apãrea din a doua
jumãtate a anului ºi eu cred cã sunt de 50%. E
nevoie de o nouã publicaþie, românii au nevoie
de ea, ºi statul ucrainean trebuie sã se implice
pentru cã ziarele ucrainene din România înfloresc, au o puternicã susþinere financiarã ºi
m-ar durea tare mult dacã nu s-ar gãsi o limbã
comunã la cei care ne conduc sã gãseascã modalitatea nu de a vorbi numai, ci de a vorbi ºi a
face. Sunt douã lucruri diferite. Eu personal nu
pot conduce ziarul pentru cã atunci îmi pierd
pensia, dar pot sã ajut pe oricine, cu condiþia sã
vãd cã cei implicaþi în finanþarea ziarului îºi fac
treaba. Nu mai vreau sã trec prin ce-am trecut.
Dacã cineva vrea, eu îi explic – cereþi fondul incipient, cereþi redacþie, cereþi arendã, cereþi tot
ce aveþi nevoie pentru cã altfel iese un ziar care
când apare, când nu apare ºi astfel îºi pierde
cititorii.
I.D.: Cu ce vã ocupaþi acum?
I.H.: Nu-mi pierd timpul degeaba, particip la diverse proiecte europene, chiar am realizat un proiect, l-am gândit împreunã cu
domnul Tocar Mihai. Am câºtigat un proiect
destul de important în domeniul culturii, ne intereseazã mai mult pãstrarea identitãþii naþionale a
românilor maramureºeni din dreapta Tisei ºi am
mai câºtigat un proiect european pe care l-am
depus la Budapesta ºi se numeºte „Noua generaþie, speranþele noastre spre un viitor mai
bun”. Proiectul a fost finalizat deja, l-am terminat. S-a derulat anul trecut. A durat 10 luni.
Am reuºit în fiecare localitate româneascã sã
organizãm niºte grupuri de copii foarte bine
pregãtiþi. Nu ne-am sfiit sã aducem chiar ºi specialiºti din România, ca sã ne readucem aminte
de unele dansuri care la noi între timp s-au
pierdut, le-am readus în actualitate. Cele mai
mari succese le-a avut Slatina, cã de obicei slãtinenii sunt mai români, nu mã feresc sã spun
lucrul ãsta. Slatina e Slatina, dar în general, la
orice concurs, slãtinenii sunt foarte puternici, cu
toate cã la numãr nu suntem mulþi fiindcã Slatina e o localitate mixtã româno-maghiarã, zic
eu, dar celelalte zone care au fost implicate în
proiect au avut ºi ele succese foarte puternice. E
vorba de Strâmtura noastrã, în care intrã sate
cum e Bouþu Mare, Bouþu Mic, Cãrbuneºti. Succese deosebite a avut ºi Apºa de Mijloc ºi, în
acelaºi timp, Biserica Albã. Deci, practic, localitãþile astea, cu toate cã noi am atras de partea
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noastrã grupuri artistice care trebuiau sã înceapã
de la zero, ºi au început de la zero, ºi sã ºtiþi cã
dorim în continuare sã folosim acele grupuri þintã
ºi la celelalte proiecte la care nu suntem noi aplicanþi.
În momentul de faþã am mai câºtigat douã
proiecte, adicã participãm ca partenerul numãrul unu la douã proiecte.
I.D.: Cine a fost semnatarul proiectului?
I.H.: Grupurile care s-au format în urma
primului proiect le folosim mai departe. Noi am
fost semnatarul proiectului, Asociaþia „Speranþa” ºi noi am conceput toatã treaba. S-a fãcut, am
câºtigat, am realizat, rezultatele au rãmas excelente, inclusiv Bibliotecã naþionalã la Slatina,
practic atât carte româneascã cât ºi de carte nouã
ucraineanã, mai ales în ceea ce priveºte partea
de culturã, arhitecturã etc. ºi în momentul de
faþã participãm ca parteneri la un proiect religios
în parteneriat cu Satu-Mare ºi mai avem un
partener la un proiect Transcarpatia Maramureº
Infotur, conceput la Sãpânþa ºi care va cuprinde
Sãpânþa, Botiza ºi Slatina, adicã acest triunghi
care a fost gândit ºi la proiectul pe care l-am
conceput noi. La ceea ce urmeazã, noi suntem de
data aceasta parteneri, dar partenerii numãrul sã
zicem unu, ºi angrenãm mai departe, ca sã nu
pornim de la zero, fiind mult de lucru grupurile
create deja. În proiectul trecut am cuprins numai
copii. Deci, practic, am readus în actualitate
vechile tradiþii, inclusiv ºezãtorile ºi muzica veche, dansurile strãvechi etc.
În momentul de faþã angrenãm grupuri de
copii ºi de adulþi ºi ºcoli, cum a fost ªcoala nr. 3
din Sighet, ºcolile din Sãpânþa, Botiza, Biserica
Albã, Apºa de Mijloc ºi Strâmtura. Iar în ceea ce
priveºte muzica bisericeascã, religioasã ºi coralã, cu Satu Mare avem foarte multe lucruri de
fãcut împreunã. Proiectul va decurge un an ºi
jumãtate ºi sã sperãm cã va fi excelent.
I.D.: Vã doresc mult succes, aveþi chiar o
agendã de lucru încãrcatã ºi valoroasã.
I.H.: Sunt foarte încãrcat zi de zi ºi chiar
duminicã de duminicã. Noi am socotit cã de
când am început activitãþile astea, cu 2 ani în
urmã, lucrurile se simt la fiecare pas, deci parcã
a crescut ºi valoarea ºi motivarea ºi chiar românismul, adicã simþul ãsta de a fi român în
zona noastrã. Cunosc foarte bine realitatea româneascã din jurul graniþelor României, inclusiv partea esticã, cunosc ºi Basarabia ºi Bucovina, cunosc Ucraina întreagã ºi o mare parte
din Rusia unde mai existã români, dar ca sã se
simtã aºa români cum sunt în Maramureºul istoric de aicea nu gãseºti nicãieri. Deci e o mândrie
pe care o simte fiecare copil. Vedeþi ºi cos-
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tumele naþionale pe care chiar dacã nu le au din
lada de zestre, cã au dispãrut, cã totuºi evolueazã ºi copiii vorbesc foarte bine româneºte.
Limbajul copiilor evolueazã ca ºi costumele
naþionale. Deci, dacã am lua 20 de ani în urmã ºi
acuma, limbajul copiilor a fost tot timpul curat
românesc, dar în graiul maramureºean, cu cu-

vinte vechi. În momentul de faþã, orice copil
vorbeºte o limbã curatã româneascã, chiar o
limbã literarã româneascã, dar în acelaºi timp ºi
în dialect.
I.D.: Vã mulþumesc foarte, foarte mult,
aºa o ºansã am avut sã vã întâlnesc! Vã doresc
mult succes!

Misteria Carpatica muzica fabuloaselor rãdãcini

La atitudinile ºi cuvintele fãrã noimã ale
politicienilor ºi mai-marilor lumii, privitoare la
comunitãþile româneºti din centrul ºi sud-estul
Europei ºi la români, în general, muzica strãmoºeascã, muzica dacoromânilor, a aromânilor
ºi a istroromânilor vine ca un rãspuns limpede ºi
purificator:

„Strãmoºii noºtri ne-au lãsat lumina nestinsã ºi o moºtenire mai preþioasã ca apa vie...
Lumina trãieºte în cântecele strãmoºilor
noºtri, apa vie curge cum curg ºi sunetele cântecelor strãbune...
Facem parte din generaþie urbanã, dar nu
am uitat moºtenirea strãbunã...
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Daþi-mi voie sã vã spun câteva cuvinte despre
românii din zona Timocului. Aceastã zonã locuitã
de români se aflã din 1833 sub stãpânirea Serbiei
ºi a Bulgariei. Ei bine, aceºti români nu au nici
un drept naþional, nici ºcoalã în limba maternã,
nici dreptul de a se ruga la Dumnezeu în limba
maternã, cu toate cã sunt cea mai loialã
minoritate naþionalã din Serbia ºi cu toate cã au
clãdit statul sârbesc care ne este nouã tuturor
patria ºi este statul pe care îl respectãm ºi îl
iubim. Cu toate acestea statul ne divizeazã, ne
desparte în douã minoritãþi, anume regimul de la
Belgrad a inventat o naþiune nonexistentã,
naþiunea vlahã, este un sinonim, toatã lumea ºtie
cã vlah este egal român ºi au inventat limba
vlahã ºi alfabetul chirilic pentru aceastã limbã, la
fel ca ruºii pentru limba moldoveneascã. Acum
este un foarte mare pericol ca fraþii
dumneavoastrã care trãiesc la câþiva metri de
Turnu Severin, peste Dunãre, sã disparã pentru totdeauna. Dar noi sperãm ºi luptãm ºi
sperãm cã lucrul acesta nu se va întâmpla. De aceea vã spun asta, pentru cã vrem sã vã
cântãm o piesã forte veche din zona Timocului, pe care a imprimat-o un rapsod foarte
cunoscut care acum probabil speriat de securitatea sârbã, a declarat cã el nu este român
ci vlah, dar veþi asculta piesa ºi veþi decide dacã e româneascã sau nu. – sunt cuvinte
memorabile rostite, vineri 16 martie 2012, de liderul trupei Misteria Carpatica din
Timoc, Cristian Wagner-Rutsanu, pe scena Clubului Þãranului din cadrul Muzeului
Þãranului Român, cu prilejul primului concert pe care aceastã formaþie de world-fusion l-a
susþinut în România, concert care i-a entuziasmat pe participanþi.
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Credem cã viaþa e eternã, credem cã viaþa
e muzica!
Aºa am moºtenit de la strãbunici, aºa vor
moºteni ºi nepoþii noºtri!”
(www.misteriacarpatica.webs.com.)
Concertul susþinut în România de trupa
formatã din: Cristian Wagner-Rutsanu (fluiere,
trompetã, nai, saxofon, cimpoi etc.) Sandra Lepojeviæ (voce), Dragomir Milenkovi ºi Saºa
Dokiæ (chitarã), Goran Petroviæ-Uške (percuþie)
a avut loc la invitaþia Institutului Fraþii Golescu
pentru relaþii cu românii din strãinãtate, gazdã,
de-a lungul timpului a numeroase evenimente
remarcabile. El vine în continuarea unei serii de
concerte semnificative care au avut loc în Serbia
ºi Ungaria, în cadrul colaborãrii cu Institutul
Cultural Român.
În premierã, România a luat poziþie privind respectarea drepturilor minoritãþilor româ-

neºti când s-a pus problema acceptãrii Serbiei în
postura de candidat la aderare în UE. E un început, deºi nu a existat consecvenþã ºi nu a durat
prea mult. Percepþia românilor asupra evenimentului a fost, în ansamblul ei, pozitivã. Pe
plan internaþional, însã, au fost voci care au
acuzat România de „naþionalism vrednic de secolul al XIX-lea”. Nicio problemã, la fel am fost
etichetaþi ºi când am replicat acuzaþiilor similare
aduse nouã de Ungaria. Ar fi timpul ºi cazul sã
nu ne mai judecãm prin prisma a ceea ce spun
alþii despre noi. Putem da rãspunsul nostru de
dragoste ºi statornicie, pentru cã aici ne-a aºezat
Dumnezeu. Fiecare poate contribui cu ceva,
dupã felul ºi puterile lui – prin cântec, prin scris,
prin citit, prin bucurie împãrtãºitã, prin rugãciune.
Ascultaþi Misteria Carpatica ºi veþi înþelege mai bine!

Un poet care ne aparþine:
Benjamin Fundoianu
Grigore GHERMAN,
Cernãuþi

B

enjamin Fundoianu, poet interbelic
cunoscut în întreaga Europã, are numele înscris în catalogul personalitãþilor remarcabile ale Þinutului Herþa, alãturi
de alþi compatrioþi nãscuþi în acest colþ de þarã,
precum Gheoghe Asachi, deschizãtor de drumuri în învãþãmânt, presã, teatru; Vasile Bogrea,
filolog de aleasã þinutã; Artur ºi Paul Verona,
pictori de mare faimã în spaþiul românesc. Spre
regret însã, nu toþi îi cunoaºtem viaþa ºi opera,
marcate de un destin cu totul ieºit din comun,
chiar dacã-l gratulãm mereu cu acelaºi arhicunoscut epitet de cântãreþ al târgului Herþa.
Benjamin Wechsler (numele literar Fundoianu e derivat din numele localitãþii Fundoaia,
vatrã ruralã aflatã la vreo 20 de km de oraºul
Herþa, bunicul sãu, Naftufi Wechsler, arendând
aici o moºie) s-a nãscut la 15 noiembrie 1898 în
Iaºi. Unii biografi susþin totuºi cã autorul Priveliºtilor vãzuse lumina zilei chiar în localitatea
Fundoia de lângã Herþa, unde ºi-a petrecut vacanþele copilãriei. Herþeanul Benjamin, ca ºi
ipoteºteanul Eminovici, debuteazã la 16 ani, revista Valuri din Iaºi publicându-i primele versuri. Tot la Iaºi, va urma liceul ºi 3 ani de

facultate, la drept. Promotor controversat, uneori trecut cu vederea, al conceptului modern de
poezie, Benjamin Fundoianu este la 24 de ani un
adevãrat inovator în domeniul limbajului, un
creator fin al spectacolului poetic. Se distinge de
ceilalþi poeþi de aceeaºi vârstã prin modul de
gândire al poemului, prin imagini uluitoare ºi nu
în ultimul rând prin prozodia modernã.
Dar prin care piese lirice Benjamin Fundoianu se prezintã ca un poet al Herþei?
În primul rând, prin volumul Priveliºti,
ieºit de sub teascul tiparului în 1830. Volumul e
îngrijit de prietenul sãu, Saºa Panã. E unicul
volum de versuri în limba românã ºi e considerat
o rupturã a poetului cu poezia: „metodã valabilã
de cunoaºtere”. În continuare, poetul va fi tentat
de resorturile filozofice, estetice ale actului poetic, de apropierea acestuia de tainele cinematografiei.
Cele opt poeme cu titlul generic Herþa,
sunt, în mare parte, piese antologice (Grigore C.
Bostan), ele fiind traduse în mai multe limbi
(francezã, rusã º.a.). Antologia poeziei româneºti, apãrutã la Moscova în 1958, reproduce
poemele II ºi VII din ciclul Herþa, precum ºi
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dupã geamuri, cu pielea linsã”, „divanul ca o
parã”, „fotoliu... cu frunze de lemn smulse din
lustru” º.a.
Herþa V trateazã cu indiferenþã un trecut
care nici mãcar nu leagã extreme ale fiinþei, care
nu implicã nicio simþire: „Trecutu-i lângã lampã/ ºi plinã e oglinda cu cute în obraz”. Tot în
acest poem identificãm ºi atemporalul: „Aºtepþi
în toatã seara aceeaºi diligenþã / care debarcã
aceiaºi ovrei ce se întorc”. De asemenea, existã
o noþiune interesantã – numãrul natural „doi”,
care sugereazã un fel de unire umanã tainicã,
probabil, o dragoste: „Doi tineri bat în poarta
cea veche”. Întâlnim ºi instrumentul muzical
pianul, specific simbolismului. La fel, singurãtatea, ca univers în care se aflã ºi în care
creeazã, caracteristicã acestui curent. Poetul testeazã ºi mãsoarã labirintul în care trãieºte ºi în
care încearcã senzaþia unei picãturi de emotivitate: „lasã-mã cu boii s-aºtept din nou, în
ierburi, / vara care se duce în carele cu fân”.
Puþinii eroi lirici din ciclul Herþa (bãtrânii, doi tineri, un „tu” necunoscut de la care
poetul cere „lasã-mã cu boii”, bunicul), sugereazã o retragere într-un închis, poetul nici mãcar nu este cointeresat sã-ºi caute eroi sau sã-i
intuiascã, el nu simte aceastã necesitate. El trãieºte epoca oraºului prin timpul destinat amândurora.
Dupã cum am mai spus, nici viaþa, nici opera
integralã a intelectualului nu ne este cunoscutã
aºa cum ar merita sã fie.
În 1923, când pãrãseºte România, intelectualul lasã pe rafturile cu carte româneascã
prozã de inspiraþie biblicã Fãgãduinþa lui Petru
(1918, an în care, la Cernãuþi, Sextil Puºcariu
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Benjamin Fundoianu.
Sursa: ro.wikipedia.org
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Cãtre Taliarh, în traducerea ruseascã a lui A.
Korceaghin.
George Cãlinescu observã cã poetul „a
refãcut cu mare talent pe Horaþiu”, deþinând,
totuºi, poziþia unui autor modern la care, aºa
cum constatã specialiºtii: „depoetizarea ºi dezmembrarea peisajului clasic constituie o iniþiativã esteticã fundamentalã cu forme de realizare
în antipastel ºi antiidilã”.
Mircea Martin afirmã cã Priveliºtile lui B.
Fundoianu „marcheazã o etapã avansatã într-un
proces de demistificare a naturii, pe care poezia
româneascã nu l-a cunoscut pânã la el”.
În ciclul Herþa, natura ºi umanul nu intrã
într-o concordanþã limpede ca la poeþii, mai
ales, romantici. Or, „vântul nisip aduce, fierbinte, în plãmâni”, iar „liniºtea în lucruri demult
mucegãieºte”. (Herþa I). Ce sensuri ascund
aceste imagini? Ele sugereazã o altã înþelegere a
teluricului, a condiþiei umane. În opinia lui Ov.
S. Crohmãlniceanu, poetul este atras de „sufletul demon nevãzut al naturii”. El macinã cu
privirea împrejurul ºi, prin actul de creaþie, descoperã lumea. Autorul trãieºte realitatea timpului, a epocii, fãrã sã dea vreo concluzie, care
s-ar putea rãsfrânge asupra celorlalþi.
Unele imagini din poemele Herþei,
(re)simþite vizual, ne reamintesc de Bacovia,
poetul plumbului. Primul vers din Herþa I („În
târg miroase-a ploaie, a toamnã...”) aminteºte,
prin simþire poeticã, primul vers din Lacustrã
(„De-atîta nopþi aud plouând”). Numai cã la
Fundoianu lipseºte eroul liric, acesta nemaifiind
centralizat. Motivul ploii ºi imaginea umedã apropie, destul de mult, aceºti poeþi. Plumb de
Bacovia apare în 1916, iar Priveliºti – în 1930.
Bacovia, de la volumul de debut ºi pânã la
Stanþe burgheze (1946), a avut o activitate de
creaþie de 30 de ani. Perioada de creaþie a lui
Fundoianu se rezumã, practic, la un deceniu.
Câte ar mai fi avut de spus Fundoianu, dacã n-ar
fi intervenit acea nedreaptã curmare a firului
vieþii sale în al Doilea Rãzboi Mondial?
Imaginile vizuale, bine conturate, prevaleazã, delimitarea de trecut, în cele mai multe
cazuri, este absentã (chiar dacã formele timpului
apar în unele poeme), prestanþa modernã e mai
mult decât evidentã. Noaptea „mânã din spate
cãruþele cu fânuri”, þãranii „dorm pe fânul plin
de mireasma udã/ ºi au plãmânul umed de
noapte...”, vara se lasã „cositã în car”, iar „carele merg de parcã ar sta pe loc”.
Imaginile vizuale nu doar evocã, ci aduc
în prim plan realitatea, mediul în care poemul se
realizeazã prin trãire directã. Atributele acestei
realitãþi sunt „grilajul de iederã coclit”, „gutuie,
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I
În târg miroase-a ploaie, a toamnã ºi a fân,
vântul nisip aduce, fierbinte, în plãmân
ºi fetele aºteaptã în uliþa murdarã,
tãcerea care cade în fiecarea searã,
ºi factorul, cu gluga pe cap, greoi ºi surd.
Cãruþe fugãrite de ploaie au trecut,
ºi liniºtea în lucruri de mult mucegãieºte,
în case oameni simpli vorbesc pe ovreieºte.
Gâºte cu pantofi galbeni vin lent dup-un zãplaz;
auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz,
cum învecheºte frunza în clopote de-aramã,
auzi tãcerea lungã ºi gri care e toamnã
ºi diligenþa care vine din Dorohoi.
Pustiu, din ºes, se urcã cirezile cu boi,
ºi cum mugesc, cu capul întors, de parcã ar suge –
cu ochii roºii, târgul, cuprins de spaimã, muge.

II
Colombei
Suiºu-i greu la casã pe aþe de poteci;
de sânge drumu-i galben unde-au scuipat dovleci
ºi-i creºtere de sfeclã, de mãrãrii, de ceapã;
iatã, dupã ureche, izvoarele de apã,
ºi dimineaþa, ca o zãpadã, între noi;
calci unghii de mireasmã pe câte-un muºuroi
ºi au þipat cocoºii pe bolovani de soare.
Vacile ºviþeriene, cu ºorþul alb, mugesc.
Ziua de astãzi intrã-n conacul boieresc
ºi vinele pe mâna legumelor sunt clare.
Boii sub pãlãrie de paie merg sã are
pe jos, ºi-ºi freacã somnul neisprãvit de stâlpi;
au în narine-un miros de lapte ºi de râpi
ºi se pornesc în silã sã spargã arãtura –
pe dupã gard, de unde a început natura..
(Ciclul Herþa, 1917)

editeazã primul numãr al ziarului Glasul Bucovinei, cea mai rãspânditã ºi cea mai activã
publicaþie româneascã din Bucovina acelor timpuri), volumul Imagini ºi cãrþi din Franþa (1922)

cu eseuri despre simbolism ºi literatura francezã.
Stabilit în Franþa, ajunge adept al existenþialismului. La Paris scrie studii care îl fac
recunoscut: Rimbaud Golanul (1933), Fals tratat de esteticã (1938), Conºtiinþa nefericitã
(1936), dar ºi volumele de poezie Ulisse (1933)
ºi Titanic (1937).
În 1938 Fundoianu obþine a doua cetãþenie, pentru ca în 1940 sã fie mobilizat ºi fãcut
prizonier. E denunþat, ca evreu, autoritãþilor naziste. Dupã aceasta, mai scrie câþiva ani, iar la 3
octombrie 1944, poetul, publicistul, criticul, filozoful, regizorul Benjamin Fundoianu este gazat în camerele de gazare Birkenau. Poetul ºi-a
presimþit destinul tragic. În prefaþa la Priveliºti,
trimisã din Franþa, îºi semna în felul urmãtor
actul de deces: „Volumul aparþine unui poet
mort în vârsta de 24 de ani, prin 1923”. Îºi
anunþa dorinþa de evadare, în toamnã, ºi în Alte
priveliºti: „De aceea, coace-mã bine, Doamne,
în câmp, ca pe-un harbuz, / ªi sparge-mã, în
toamna aceasta, care vine”.
Fundoianu este unul din poeþii români
care au îmbrãþiºat metoda existenþialistã dupã ce
i-a frecventat ceva timp pe expresioniºti. Dupã
cum confirmã specialiºtii, el ºi-a trãit „propriul
sãu univers cu o aºteptare fãrã emoþie”.
Prima sa carte, comparatã cu volumele de
referinþã ale marilor poeþi români interbelici,
prezintã un interes mare pentru istoria literaturii.
Priveliºti nu este o carte spontanã, nu e nici
rezultatul unei simple inspiraþii. E o carte de
atitudine, cu o poziþie polemicã ºi cu o formulã
poeticã personalã.
Acum, despre Fundoianu scriu istoriile literaturii, se predau cursuri la facultate. La jumãtatea anilor ’80, profesorul Mircea Martin i-a
dedicat o monografie. Totuºi, am putut constata
cã poeþi mai mult sau mai puþin decorativi, precum Pillat sau Adrian Maniu, sunt mult mai
mediatizaþi decât poetul Priveliºtilor.
Avem dreptul sã spunem cã Benjamin
Fundoianu, ca ºi Asachi ºi ceilalþi fii ai Þinutului Herþa, ne aparþine întru totul. Poetul ne
demonstreazã, prin volumul Priveliºti, cã rãdãcinile sale au rãmas în Fundoaia natalã, în Herþa sa
imortalizatã în poeme de adâncã rezonanþã liricã.
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Momente româneºti remarcabile
Germania – Franþa, 2011

ferire, între altele, la imensul sacrificiu de rãzboi
al celor 2.344 de prizonieri români care ºi-au
lãsat vieþile pe câmpurile devastate de rãzboi ale
Alsaciei ºi Lorenei ºi-n lagãrele de muncã din
aceste douã provincii.
La temelia obeliscului monument închinat
eroilor români, ce se aflã în partea de rãsãrit a
cimitirului, citim versurile duioase, pline de pietate ºi iubire, închinate ostaºilor noºtri, lãsate
posteritãþii de poeta francezã de origine românã
Elena Vacaresco:
„A la fiPre douceur de leur victoire unie,
Dormez au sol de France enfants de Roumanie.” (Elena Vacaresco)
Dupã care citim, în varianta româneascã:
„D-al vostru vis eroic ºtiindu-vã stãpâni,
Dormiþi vegheaþi de Franþa, dormiþi
soldaþi români.”
La cãderea serii, încheierea ceremoniei
adânceºte în sufletul nostru, al celor mult îndatoraþi memoriei, un sentiment al bunãstãrii, al
unei altfel de bunãstãri decât cea despre care se
vorbeºte azi la colþ de stradã. Aduc vorba aici de
bunãstarea sufleteascã impregnatã de mulþumirea de a fi acum, aici, împreunã cu alþi compatrioþi, într-un moment de graþie al existenþei
noastre pe care sigur nu-l vom uita...
Heidelberg, 3 iulie 2011
Dezvelirea bustului domnitorului
Alexandru Ioan Cuza
Situat în inima celebrului oraº de pe
Neckar, în arhicunoscuta Adenauer Platz, bustul
domnului Unirii priveºte cãtre hotelul Europäischer Hof aflat peste drum, aºezãmântul care l-a
adãpostit pânã la trecerea în veºnicie, în ziua de
15 mai a anului 1873.
Numeroase grupuri de români veniþi de la
o mai micã sau mai mare depãrtare, reprezentând asociaþii culturale din centrul ºi sudul
Germaniei, îºi fac apariþia încã din faptul zilei de
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Dieuze, 25 iunie 2011
Comemorarea la cimitirul românesc
În incinta imensei necropole din Dieuze,
oficiali francezi ºi români, preoþi ºi enoriaºi s-au
reîntâlnit pentru a-i cinsti pe militarii români
ce-ºi au locul de veci în pãmântul Lorenei, în
Primul Rãzboi Mondial. Nu mai puþin de 947 de
cruci albe aliniate ca la paradã amintesc numele
fiecãruia dintre militarii români cãrora firul vieþii le-a fost tãiat brusc în anii cumpliþi ai marii
conflagraþii. Unii au fost rãpuºi de gloanþe, alþii
de calvarul muncii din subteranul minelor de
sare, al minelor de potasiu, al lucrului extenuant
depus la defriºãri de pãduri, construcþii de drumuri ºi poduri etc.
Pãrintele Ioan Toader, însoþit de alþi slujitori ai bisericii ºi de enoriaºi ai parohiei sale de
la Nancy, a þinut cu mult har slujba impresionantã a parastasului victimelor de rãzboi cãzute
în Lorena.
ÎPS Iosif, mitropolitul ortodox al Europei
Occidentale ºi Meridionale, a amintit în omilia
sa de chinurile grozave urmate de sacrificiile de
vieþi omeneºti ale soldaþilor români luaþi prizonieri de cãtre germani ºi transportaþi cu trenul în
vagoane de vite din zona Predealului ºi a Braºovului pânã în Alsacia ºi Lorena, unde mare parte
dintre ei au fost internaþi în lagãre de muncã.
Domnul Marcel Alexandru, consulul general
al României la Strasbourg, a depus împreunã cu
reprezentanta primãriei din localitatea Dieuze, coroane ºi jerbe de flori la monumentul alb sub
formã de obelisc, ce dominã întregul areal verde
al cimitirului românesc. S-au intonat imnurile
naþionale ale Franþei ºi României, au fost
înãlþate, de o parte ºi de alta a monumentului,
drapele de stat ale celor douã þãri, aliate în rãzboiul care a dus la întregirea României.
Într-un discurs scurt ºi la obiect, domnul
consul general Marcel Alexandru a fãcut re-
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din corespondenþa primitã de la dr. Mirel GIURGIU
Frankenthal, Germania
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duminicã 3 iulie, o zi despre care de multe ori
vom vorbi de acum înainte. Amfitrioni sunt reprezentanþii Asociaþiei Culturale „Al. I. Cuza”
din Heidelberg, al cãrei preºedinte ºi principal
animator este domnul Iosef Herlo, prezent ºi
dânsul la ceremonie.
Dezvelirea monumentului conþine în substanþa ei clipa plinã de eternitate, de emoþia
trãirii unui eveniment de excepþie ce cuprinde
treptat asistenþa, avem parte de ceva ce se simte
ºi se trãieºte din toatã inima, mai degrabã decât
se poate descrie în cuvinte... Asistã ca invitaþi de
onoare doamna consul general Brânduºa Predescu de la Consulatul României de la München, domnul consul general Marcel Alexandru
de la Consulatul României din Strasbourg, domnul preºedinte al Consiliului Judeþean Prahova,
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telui Consiliului Judeþean Prahova, domnul inginer Mircea Cosma, care pune accentul pe valorile identitare, culturale româneºti, valori care
au cãpãtat strãlucire în timpul scurtei domnii a
lui Cuza. Frumoase versuri a recitat lângã bustul
proaspãt dezvelit, poetul George Voica venit
tocmai de la Râmnicu Vâlcea, care a adus cu
dânsul ºi un Hrisov închinat acestui eveniment
de cãtre Ion Mãldãrescu, preºedinte al Societãþii
ART-EMIS din Râmnicu Vâlcea ºi de cãtre
domnul Nicolae Dinescu, preºedinte al Academiei Olimpice Române, filiala Vâlcea.
Ceremonialul bogat în conþinutul de idei
exprimate prin vocea oratorilor, neconvenþional, rãspândind cultura ºi respirând poezie s-a
încheiat cu celebrele versuri ale poetului naþional Mihai Eminescu cuprinse în poemul Ce-þi
doresc eu þie, Dulce Românie,
recitate cu mult patos de tânãrul student Alin Lepºa, purtãtor de cuvânt
al Forumului Studenþilor Români ce
poartã numele regelui Decebal, grupând în sânul sãu tineri admirabili,
mesageri ai limbii ºi spiritualitãþii
româneºti la Stuttgart. Mare parte
dintre ei au asistat la dezvelirea monumentului, încheind festivitãþile în
ritmurile mobilizatoare ale Horei
Unirii în care s-au prins toþi participanþii, incluzându-i pe oaspeþii
germani.
Se cuvin a fi aduse mulþumiri
doamnei Lia Maria Voicu, directoarea Muzeului de Arheologie ºi
Istorie Prahova, pentru toþi acei ani
Dezvelirea bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
în care a susþinut proiectul amplaHeidelberg, 3 iulie 2011
sãrii unui monument menit sã perpetueze amintirea personalitãþii lui
inginer Mircea Cosma (originar din Baia Mare), Al. I. Cuza chiar în oraºul în care s-a stins din
domnul Joachim Gerner, primar al oraºului Hei- viaþã. Traducerea în fapt a acestor planuri, îndelberg, domnul Bogdan Cuza, urmaº al domni- seamnã împlinirea unui vis pe care-l împãrtãºim
torului, maestrul Constantin Ionescu, sculptor de câþiva ani ºi cu membri ai Consiliului Jude mare talent, creatorul monumentului.
deþean Prahova, cu domnul preºedinte Mircea
Pãrintele Viorel Mehedinþiu þine o slujbã Cosma, cu doamna Elena Cosma, soþia dânsului,
de pomenire-parastas, la finele cãreia împlineºte de asemeni cu doamna Veronica Dãnilã, conritualul impresionant al sfinþirii monumentului. silier în cadrul acestei prestigioase instituþii,
În fiecare an, la 24 ianuarie, pãrintele Mehe- care s-au implicat cu entuziasm în demersurile
dinþiu îi adunã pe credincioºi la biserica din Hei- adesea complicate ºi dificile necesare aprobãdelberg pentru a-l omagia pe Domnul Unirii în rilor de tot felul.
cadrul unei slujbe de pomenire urmatã de discuPe soclul care susþine bustul domnitorului
þii despre importanþa domniei lui Cuza pentru stau douã plãci pe care citim cu nedisimulatã
istoria românilor.
mândrie: Alexandru Ioan Cuza 1820 - Huºi –
Alocuþiuni documentate, convingãtoare 1873 - Heidelberg. Urmeazã apoi un text în
ne reamintesc faptele de domnie care au pus limba germanã care, tradus în româneºte, ne
bazele statului românesc modern. Cu totul re- spune cã: Monumentul a fost ridicat de cãtre
marcabil, discursul scurt ºi concis al preºedin- Consiliul Judeþean ºi de cãtre Muzeul de Arhe-

i-au marcat destinul, am aflat din comunicarea
doamnei Pia Bader Fãrcãºanu, nepoata de frate a
jurnalistului (fiica avocatului Nicolae Fãrcãºanu, fost deþinut politic). „Pãcatul” lui, dacã ne
este permis sã ne exprimãm astfel, l-a constituit
militantismul practicat ca jurnalist la cotidianul
Viitorul, ce avea o orientare liberalã, ziar ce a
fost reînfiinþat dupã 23 august 1944. Pentru curajul de a fi demascat antiromânismul celor ataºaþi puterii sovietelor, Fãrcãºanu este condamnat în noiembrie 1946 în procesul zis al
„sumanelor negre”, la muncã silnicã pe viaþã,
alãturi de generalul Nicolae Rãdescu, Vintilã
Brãtianu, Aurel Aldea ºi alþii, în contumacie,
inculpaþii reuºind sã se salveze emigrând în
Occident. Ajuns în America, Mihai Fãrcãºanu
continuã sã militeze pentru cauza democraþiei în
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ologie din Prahova, dãruit Asociaþiei Culturale
„Al. I. Cuza” din Heidelberg ca un simbol al
prieteniei Germano-Române. Sculptor Constantin Ionescu.
Dupã cum menþiona în alocuþiunea sa,
domnul Joachim Gerner, primar al Heidelbergului, bustul domnitorului român devine emblematic pentru relaþiile de prietenie germanoromâne mereu reînnoite ºi consolidate pe planul
artei ºi culturii la înalt nivel. Aºa sa fie!
Freiburg, 30 sept. – 2 oct. 2011
Sesiune de comunicãri ºtiinþifice
la Institutul Român
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie,
la Institutul Român de la Freiburg a avut loc o
suitã de manifestãrile culturale ce a cuprins o
sesiune omagialã dedicatã Regelui Mihai, la împlinirea a 90 de ani ºi lui Emil Cioran de la a cãrui naºtere s-au împlinit
100 de ani. Dupã prezentarea a douã
materiale dedicate Maiestãþii Sale, au
fost prezentate comunicãri despre marele exilat Emil Cioran, dezbaterile
continuând pânã la cãderea serii.
Tema exilului este o prezenþã
constantã a tradiþionalelor sesiuni
anuale ce se desfãºoarã la renumita
instituþie din Freiburg. Astfel, la sesiunea desfãºuratã în anul precedent, la 9 octombrie, în mica salã a
Muzeului de etnografie ºi folclor românesc a Institutului Român din
Freiburg, am fãcut cunoºtinþã, prin
intermediul lucrãrilor prezentate de
niºte entuziaºti cercetãtori, cu personalitãþi ale culturii noastre mai puþin cunoscute publicului larg, dacã nu chiar necunoscute
celor mai mulþi dintre noi, ce meritã cu prisosinþã prezentate. Profesorul Ion Filipciuc, venit tocmai din Câmpulung Moldovenesc, a vorbit despre darul ºi harul compozitorului ºi
filosofului Alexandru Bogza, fratele binecunoscutului scriitor Geo Bogza. În timp ce textele
acestuia din urmã fãceau ºcoalã (Cartea
Oltului), fiind incluse în manualele de limba
românã, cele ale fratelui Alexandru, chiar dacã
se constituiau într-o operã bine închegatã, plinã
de originalitate, nu aveau sã vadã lumina tiparului decât dupã trecerea în nefiinþã a celui
care le-a scris deoarece metafizica ºi orientãrile
politice ale autorului nu erau deloc în spiritul
acelor vremuri lipsite de duh ºi sfinþenie.
Amãnunte în legãturã cu viaþa lui Mihail
Fãrcãºanu, scriitor, om de mare cuprindere culturalã, animat de sentimente de patriotism, care
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România, în calitate de fondator al Ligii Românilor Liberi, alãturi de Nicolae Rãdescu, Grigore Gafencu, Virgil Tilea ºi generalul Ion
Gheorghe. În 1950 este numit director al postului de radio Europa Liberã, funcþie pe care o
deþine pânã în anul 1956, când se va retrage din
viaþa politicã, dezamãgit fiind de atitudinea
echivocã a Statelor Unite faþã de starea dezolantã în care se aflau þãrile rãsãritului european,
între care ºi România.
Din aceeaºi pleiadã ilustrã a marilor conºtiinþe ale tinerilor intelectuali români ce s-au
manifestat în anii ‘30 ºi dupã aceea face parte ºi
profesorul Nicolae Herescu, clasicist ºi scriitor,
„exilatul absolut”, evocat cu multã putere de
persuasiune, competenþã ºi dãruire de cãtre doctorul Mihai Neagu din Freiburg.
Un moment aparte al miezului zilei de 9
octombrie l-a constituit înmânarea unor ordine,
medalii, înscrisuri ºi decoraþii din partea pre-
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ºedintelui României, acordate de justeþe doamnei Rodica Mociorni ºi domnului Ioan Bidean,
membri cofondatori (împreunã cu Virgil Mihãilescu, plecat de mult la cele veºnice) ai bibliotecii ºi Institutului Român ce a împlinit în
anul 2009, 60 de ani de existenþã auroralã. Meritele celor doi mesageri ai culturii au fost subliniate de doamna consul general Brânduºa Predescu, de la Consulatul General al României din
München. Am putut sã citim un rezumat al fondãrii ºi devenirii casei în care ne aflam, sã apreciem singuri miracolul prefacerii unor rafturi ce
cuprindeau la începuturi în jur de 150 de volume
(anul 1949), în biblioteca publicã adãpostind
astãzi aproximativ 80.000 de piese, incluzând
volume de o varietate de conþinut impresionantã, manuscrise ale unor oameni celebri: Eminescu,
Rebreanu, George Enescu, Elena Vãcãrescu, regina Maria ºi alþii, la care se adaugã lucrãri de
doctorat din mai toate domeniile ºtiinþelor, precum ºi periodice româneºti apãrute pe toate meridianele globului în ultimii 60 de ani, miracol
ce vorbeºte de la sine despre neasemuirea acestui institut. Cunoaºterea aprofundatã, inventarierea, digitalizarea ºi pãstrarea cu religiozitate a bunurilor acestei imense moºteniri
culturale revine celor tineri. Noi nu vom înceta
sã þinem treazã, cu mijloacele de care dispunem,
flacãra vie a spiritului celor care au aprins-o ºi
întreþinut-o pânã în ziua de azi.
Dupã masa convivialã la care am luat
parte împreunã cu toþi participanþii la simpozion, nu prea numeroºi, cum s-a fi cãzut, dar
foarte valoroºi, am schimbat impresii, articole ºi
publicaþii. Cu interes ºi mare deschidere a fost
primitã ºi revista Familia Românã, din care am
putut prezenta câteva articole recent apãrute în
ultimele numere. Unii dintre noi ºi-au amintit de
cãrþile editate în urmã cu zeci de ani de cãtre
scriitorul Ion Dumitru, pe care ne-am bucurat sã-l
salutãm printre cei prezenþi, la editura ce-i purta
numele, aflatã în capitala Bavariei, la München.
Viaþa, opera ºi destinul neobiºnuit al lui
Vintilã Horia au constituit subiectul principal al
dezbaterilor din dupã-amiaza acestei zilei de
neuitat. Reamintindu-ne arta oratoricã a unor
mari vorbitori din prima jumãtate a secolului
trecut, domnii Nicolae Stroiescu Stãniºoarã, fost
director al postului de radio Europa Liberã din
München, ºi profesorul dr. Matei Gazacu de la
Paris, au evocat marea personalitate a romancierului poet, importanþa operei sale însoþitã de
imensul regret cã nici pânã astãzi cãrþile lui,
scrise în mare parte în francezã ºi spaniolã, nu au
fost traduse în limba românã. O ilustrare a celor
afirmate de cãtre distinºii vorbitori a constituit-o
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prezentarea de cãtre doamna Marilena Rotaru
din Bucureºti a filmului documentar ºi a cãrþii
purtând titlul Întoarcerea lui Vintilã Horia.
Baden-Baden, 6 noiembrie 2011
Dezvelirea bustului domnitorului
Mihail Sturdza
Având obiºnuinþa de a urca duminica ºi-n
zile de sãrbãtori religioase colina ce poartã pe
culmea ei Capela Ortodoxã Românã „Mihail
Sturdza”, creºtini români veniþi din sudul Germaniei, din Franþa ºi Elveþia au asistat în ziua de
duminica 6 noiembrie 2011 la o ceremonie cu
totul aparte. În acea zi binecuvântatã de Domnul
cu multa luminã venitã din seninul cerului, am
asistat împreunã cu enoriaºii la dezvelirea monumentului închinat domnitorului Mihail Sturdza,
ce a domnit în Moldova între anii 1834-1848.
Neobosiþilor credincioºi li s-au alãturat, în calitate de reprezentanþi ai statului român, domnul
Stelian Stoian – ambasador al României pe lângã Consiliul Europei împreunã cu doamna viceconsul Mariana Stoian, domnul Marcel
Alexandru, consul general al þãrii noastre la
Strasbourg, împreunã cu soþia sa, doamna Maria
Alexandru, însoþiþi de alþi membri ai corpului
diplomatic al þãrii noastre ataºaþi la Strasbourg.
Ajunºi aici, sã menþionãm prezenþa diplomaþilor noºtri ca pe un rezultat al unei atenþii
ºi al unor nobile eforturi pe care, de-a lungul mai
multor ani, le-au depus în sprijinul acestui locaº
de culturã ºi spiritualitate româneascã, înscris în
harta monumentelor istorice ale celebrei staþiuni
balneare, care este oraºul Baden-Baden.
Ceremoniile au început devreme în biserica ctitoritã de domnitor în amintirea ºi veºnica
pomenire a fiului sãu Mihail – plecat din aceastã
lume la vârsta de numai 17 ani, fost elev strãlucit
al Liceului „Napoleon Bonaparte” din Paris.
Pentru credincioºii români de toate vârstele, biserica în care ierarhii au þinut Liturghia
Sfântului Ioan Gurã de Aur, s-a dovedit a fi
neîncãpãtoare în acea zi, aºa cã unii dintre dânºii
au ascultat predicile ºi cântãrile la difuzoarele
amplasate în afara zidurilor splendidului locaº
construit în stil neoclasic între anii 1863-1866.
Tânãrul preot ieºean Bogdan Stavarache –
parohul bisericii, a slujit împreunã cu un sobor
de preoþi condus de ÎPS Teofan al Moldovei,
însoþit de ÎPS Serafim al Europei Centrale ºi de
Nord ºi de ÎPS Iosif, mitropolit al Europei de
Vest, veniþi sã cinsteascã în acest sfânt locaº
memoria marelui domnitor.
Dupã slujbã a avut loc dezvelirea monumentului, bust al domnitorului Mihai Sturdza,
creaþie artisticã ce are darul sã impresioneze

privitorul dintru început, prin maiestuozitatea deplinã în demnitatea ei, pe care
artistul, sculptorul Constantin Ionescu
din Ploieºti, a ºtiut sã o împrumute ca
trãsãturã de bazã a personalitãþii domnului moldovean.
Pe soclul care susþine bustul turnat în bronz, citim înscrisul pe care-l
traducem aici din limba germanã: „Prinþul Michael Sturdza / 1794-1884 / Domnitor al Moldovei / Ctitor al Capelei
Sturdza / 1863-1866 / Cetãþean de onoare al oraºului / Baden Baden – 1872 /
Creaþie a sculptorului / Constantin Ionescu.” Înãlþarea acestui minunat monument, menit sã serveascã memoriei
Dezvelirea este fãcutã de cãtre preºedintele
afective a celor care-l vor privi de azi
C.J. Prahova, domnul ing Mircea Cosma - cel care prin
înainte, încãrcându-se de emoþia reîn- eforturi ºi iniþiative a inaugurat peste 90 de monumente
în cele mai diferite colþuri ale Europei, ale României,
tâlnirii cu istoria, s-a fãcut prin stãruinþa
Ucrainei ºi ale Republicii Moldova…
ºi dãruirea de care au dat dovadã de-a
Lângã
dânsul, fiul prinþului D. Sturdza.
lungul mai multor ani Consiliul Judeþean Prahova, preºedinte ing, Mircea
Cosma, Muzeul de Istorie ºi Arheologie din înainte i-a fost înmânatã o diplomã prin care i se
Ploieºti, directoare doamna profesor Lia Voicu recunosc meritele legate de realizarea acestei
ºi, nu în ultimul rând, Primãria oraºului Baden- opere de artã, domnul preºedinte al Consiliului
Judeþean Prahova, ing. Mircea Cosma, a þinut,
Baden. S-au depus coroane de flori.
Excelenþa Sa domnul Marcel Alexandru, ca ºi în alte dãþi, o alocuþiune care a mers la
Consul general al României la Strasbourg, ori- inima ascultãtorilor prezenþi la faþa locului.
ginar din Ploieºti, a þinut sã menþioneze în cu- Cãldura cu care vorbeºte preºedintele patriot, ne
vântul sãu rostit cu acest prilej, importanþa actu- cuprinde ºi pe noi, cei care ºtim cã domnia sa a
alizãrii memoriei unor personalitãþi ce au jucat ctitorit nu mai puþin de 90 de monumente cãuun rol de seamã în istoria neamului nostru ro- tând la propriu „fiii glorioºi ai patriei” ºi gãmânesc, domnia sa implicându-se, de-a lungul sindu-i de fiecare datã în cele patru zãri ale þãrii
anilor, în numeroase acþiuni culturale cu caracter noastre ºi dincolo de ele, în Republica Moldova,
comemorativ, de o parte ºi de alta a Rhinului, în în Serbia ºi în Ucraina.
Atmosfera sãrbãtoreascã între participanþi
Alsacia ºi Lorena francezã, precum ºi în Germania.
Alteþa Sa, prinþul Dimitrie Sturdza, mlã- a continuat ºi, dupã încheierea ceremoniilor ofidiþã din neamul istoric al Sturdzeºtilor, a ex- ciale, românii au luat parte la o agapã în curtea
primat în alocuþiunea dânsului încrederea în ca- bisericii, profitând de vremea frumoasã de afarã.
Identitate în continuitate, înþelegerea prepacitatea românilor de a trece ºi de aceastã datã
cu bine peste o perioadã dificilã a existenþei lor, zentului ca pe un dar al trecutului, cultivarea
confruntatã azi cu precaritatea economiei aflate memoriei valorilor româneºti, sunt daruri neîn impas, într-un context internaþional în care se preþuite pe care comunitatea românilor de aici ºi
vorbeºte tot mai mult de crizã, ºomaj ºi sãrãcie a de oriunde e bine sã le pãstreze în chivotul
inimii pe care-l poartã cu dânºii de-a lungul
vieþii materiale.
Invitat de parohul ortodox al capelei, întregii existenþe care, în felul acesta, se va fi
Bogdan Stavarache, sã ia cuvântul, dupã ce mai apropiat de esenþe dãtãtoare de sens vieþii.
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„Semnãturi celebre” la România Actualitãþi
interviu cu pr. prof. Theodor Damian, New York
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Eugenia GUZUN
Eugenia Guzun: „Am alergat mult prin
lume, am locuit în mai multe þãri, am vizitat ºi
mai multe ºi cu cât umblu mai mult cu atât cred
cã, realizez mai mult cã pãmântul fãgãduinþei e
cel de unde am plecat. Sunt sigur cã peregrinarea mea nu s-a sfârºit ºi cã pãmântul fãgãduinþei este acasã.” Semnat preot profesor
Theodor Damian, New York. Bunã seara, sunt
Eugenia Guzun ºi am imensa bucurie de a-i
adresa un bun venit de data aceasta în studioul
nostru ºi nu la telefon, pãrintelui profesor Theodor
Damian, pãstor al mai multor suflete înstrãinate
de români de peste ocean. Bunã seara, pãrinte!
Theodor Damian: Bunã seara ºi bine v-am
gãsit! Mã bucur cã suntem împreunã în aceastã
emisiune, pe care o ascultãm ºi peste ocean.
E.G.: Câþi dintre fiii dumneavoastrã spirituali cred cu sinceritate cã „acasã” este o
noþiune pentru un român la fel de intraductibilã
cum e ºi „dor”. Sunteþi pãstor de suflete ºi cu
siguranþã cunoaºteþi în profunzime trãirile enoriaºilor dumneavoastrã, chiar ºi cele pe care
aceºtia nu obiºnuiesc sã le rosteascã, mai cu
seamã în faþa rudelor, a celor de acasã.
Th. D.: Cred cã textul pe care l-aþi citit
ilustreazã foarte bine nu numai trãirile mele ºi
modul cum eu înþeleg sensul cuvântului „acasã”
ci ilustreazã modul cum, în general, românii
înstrãinaþi înþeleg acest cuvânt. Deci, sunt în
asentimentul lor, sunt convins cã atunci când zic
cuvântul „acasã” ne este sprijin moral în viaþa de
zi cu zi, pentru cã, în orice facem, „acasã”, pe
de-o parte, este în adâncul sufletului nostru ºi,
pe de altã parte, el reprezintã ºi un fel de þintã
spre care tindem. Dacã vorbim de „acasã” ca
realitate din adâncul sufletului nostru, atunci ne
putem gândi la imaginea izvorului care îºi înnoieºte mereu apa cu fiecare picãturã care iese din
izvor ºi care, deci, ne reînnoieºte nouã curgerea
în înstrãinarea unde ne aflãm. Dacã ne gândim la
„acasã” ca þintã, atunci ne putem gândi la ideea
de pelerinaj, pentru cã pelerinajul este o þintã,
numai cã, spre deosebire de alte þinte, este o þintã
sfântã ºi, ca atare, pentru cei plecaþi, cuvântul
„acasã” are o conotaþie de sfinþenie.

E.G.: Existã întotdeauna o variantã de
adevãr spusã celor de acasã mai ales când dezrãdãcinatul vorbeºte despre perioada de început de viaþã printre strãini ºi o cu totul altã
variantã când aceºtia vorbesc cu cineva care a
trecut printr-o experienþã similarã. Nu o singurã datã mi s-a întâmplat în experienþa mea de
realizator de programe cu ºi despre românii de
peste hotare sã înregistrez un interviu ºi abia
dupã ce închid microfonul sã mi se spunã povestea adevãratã pe care nu trebuie sã o ºtie cei
de acasã, poate, niciodatã. Privitã din acest
unghi de vedere, cum i-aþi caracteriza, pãrinte,
pe enoriaºii de la parohia dumneavoastrã? Sunt
realizaþi, sunt integraþi în societatea americanã,
regretã plecarea din România, privesc ºederea
în America ca pe una temporarã, ori ºi-au luat
grija de a se reîntoarce acasã vreodatã?
Th.D.: Aþi ridicat o problemã foarte interesantã ºi de anvergurã, dar ºi foarte complexã, în acelaºi timp, din punctul de vedere al
modului cum fiecare român înþelege relaþia lui
de întoarcere acasã, deci cu pãmântul natal.
Într-adevãr aº putea sã spun, generalizând, cã
odatã ce ai ajuns acolo ºi ai stat câþiva ani, ai
impresia cã te-ai integrat ºi cã vrei sã rãmâi în
continuare, mai ales dacã ai reuºit sã faci ceva,
dacã ai reuºit sã ai un serviciu cât de cât decent,
onorabil, sã fie oarecum, dacã nu identic cu
specializarea sau cu calificãrile pe care le-ai
avut la plecare, cu diplomele dacã vrem, mãcar
cât de cât apropiat de acestea ºi atuncea ai impresia cã poþi sã reziºti acolo ºi te simþi bine, ºtii
cum sã te descurci în societate, ai învãþat ºi
limba, dar totuºi, ºi aº lua poate chiar propriul
meu caz, dincolo de aceastã integrare necesarã
ºi dintr-un punct de vedere aparent, existã ºi un
mare semn de întrebare când se pune problema
unu: a pensionãrii, doi: a morþii. Problema este
dificilã ºi complexã, uneori visezi la un lucru ºi
nu poþi sã-l realizezi dar zici ok, aº vrea sã vin
acasã la pensie sau aº vrea sã fiu înmormântat în
cimitirul pãrinþilor mei, dar se poate întâmpla
cã, datoritã multiplelor circumstanþe, acest vis
sã nu fie realizat.

Dupã ‘89 poate. Bineînþeles cã ar putea dar n-are
bani de întoarcere sau îi e jenã sã vinã înfrânt ºi
cu aripile visului frânte, deci, situaþii de acestea
care, într-adevãr, implicã riscurile de care vorbeaþi. Mi se pare cã e un pic mai uºor acuma
dupã ‘89.
E.G.: Astea ar fi ºansele românilor astãzi.
Th.D.: Astea ar fi o parte din ºansele lor, da.
E.G.: În comunitãþile româneºti din Europa, mai mulþi români, mai mulþi tineri mi-au
spus cã l-au descoperit pe Dumnezeu fiind la
studii ori la muncã în Occident. Acasã, relaþia
lor cu Dumnezeu, cu biserica era de la o ocazie
la alta, mai mult de Crãciun sau de Paºti. Putem
vorbi, pãrinte, despre o credinþã la care s-a ajuns
raþional ºi despre una moºtenitã. Care este mai
valoroasã din punctul dumneavoastrã, din punctul teologic de vedere?
Th.D.: Cred cã mulþi trec prin ceea ce am
trecut eu, poate nu totalmente în sensul în care
am trecut eu ca ºi cleric ortodox român ºi teolog,
dar totuºi mãcar parþial cred cã experienþa asta
poate sã fie comunã, regãsitã în cazurile multor
români care pleacã dincolo. Sã dau un exemplu
cu o bursã la o universitate în strãinãtate ºi,
dintr-o datã, te trezeºti nu printre români, ci
printre americani ºi chiar ºi când completezi
formulare ºi trebuie sã spui ce religie ai, normal
cã spui cã eºti creºtin ortodox, dacã mai ai ºi
ºansa, ºi ºansa existã întotdeauna, sã vorbeºti
despre tine colegilor, în special la tot felul de
întâlniri informale, formale uneori, atunci bineînþeles cã, de asemenea, spui cã eºti creºtin ortodox ºi foarte mulþi vor zice „Da ce înseamnã
asta? Nu cumva eºti evreu?” Cuvântul ortodox,
de foarte multe ori, în America cel puþin, e
asociat cu iudaismul ortodox ºi atunci imediat
trebuie sã spui, nu, nu, sunt român creºtin ortodox din þãrile de est, trebuie sã te explici. Întrebãrile de ce e aºa ºi nu altfel curg, atunci trebuie
sã scormoneºti, nu eºti pregãtit, trebuie sã scormoneºti în conºtiinþa ta, în amintirile tale, în
conversaþiile tale cu alþii, acasã, sau pur ºi simplu ceea ce ºtii tu, cât ºtii, mult-puþin trebuie sã
cauþi ºi sã dai rãspunsuri credibile ºi fundamentate. Bineînþeles, cã poate, uneori, nu reuºeºti din prima, dar când experienþa asta se repetã
de 10, de 20, de 30 de ori, sã vedeþi cât de elaborate
devin rãspunsurile ºi cât de bun mãrturisitor al
credinþei ortodoxe devii în asemenea cazuri.
E.G.: Se spune despre lumea occidentalã
ºi mai ales despre America cã este marcatã de
indiferenþã ºi de consumism. Pe de altã parte,
noi, cei din estul Europei, suntem cu sufletele un
pic împietrite de ateism, indiferenþã, de expe-
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E.G.: Cum ar putea fi definitã, în linii
mari, perioada adaptãrii românului în Statele
Unite ale Americii?
Th.D.: Perioada adaptãrii cred cã, tot aºa,
diferã de la caz la caz, în sensul urmãtor: de
pildã, în cazul meu, adaptarea s-a produs, aº zice
eu, repede pentru cã am mai avut experienþa
strãinãtãþii. În cazul unora, care vin pentru prima datã în strãinãtate, acuma e mai uºor dupã
‘89, lumea circulã foarte mult ºi întâi te duci de
douã-trei ori, dupã aceea decizi dacã rãmâi sau
nu rãmâi, deci aici ar fi diferenþa între modul
cum se adapteazã unii ºi modul cum se adapteazã alþii. În cazul meu a fost relativ uºor,
pentru cã am mai avut experienþa strãinãtãþii,
dar în cazul altora, care au venit înainte de ‘89 ºi
care au venit pentru prima datã în America, cred
cã problema adaptãrii e de duratã, este strãbãtutã
de complexe psihologice, sociale, care dureazã
ºi marcheazã.
E.G.: Se cunoaºte cã românii, comunitatea româneascã din Statele Unite ale Americii
este oarecum diferitã de cele din Italia sau Spania ºi probabil acolo sunt alte cutii de carton ºi
altfel de poduri sub care dorm de obicei o parte
din români la începutul vieþii lor printre strãini.
Câtã îndrãznealã îþi trebuie sã-þi construieºti,
ca român, singurãtatea în mijlocul lumii occidentale? Ce riscuri te pasc ºi ce ºanse, pe de
altã parte, îþi oferã Occidentul în acest sens?
Th.D.: Da, cred cã riscurile sunt foarte
mari ºi mai ales contextul prim de care vorbeam
mai înainte, al emigrãrii înainte de ‘89. Atunci
plecai oarecum în necunoscut ºi nu aveai cale de
întoarcere. ªi trebuia sã îþi imaginezi tot felul de
riscuri, în sensul de a nu avea unde sã stai, de a
nu gãsi de lucru. Cei mai mulþi nu aveau pe
nimeni, chiar îmi aduc aminte în primii ani de
dupã ‘89 când eram la parohie – am înfiinþat
parohia în ‘93– când încã veneau foarte mulþi, ºi
acuma mai vin, ºi nu aveau absolut pe nimeni ºi
atunci veneau la bisericã sã cearã ajutorul pentru
a li se gãsi o familie unde sã stea câteva zile,
sãptãmâni, pânã când sã gãseascã ceva de lucru
la negru. ªi gãseºti sau nu gãseºti, sau gãseºti ºi
peste douã-trei zile iar nu ai de lucru ºi iar cauþi,
ºi mãnânci ce poþi. Cel care te þine, te þine cât
poate ºi cât vrea, îþi dã ºi mâncare, nu-þi dã ºi
mâncare, îþi dã cât îþi trebuie, nu-þi dã cât îþi
trebuie, deci, eºti singur, familia þi-e în þarã,
nu-þi vezi pe ai tãi... Se întâmplã cazuri unde se
creeazã rupturi în familii, pentru cã ei zic „A, nu
te-ai realizat, n-ai gãsit, ai zis cã gãseºti, vino
înapoi acasã!” Dupã aia, cel plecat se jeneazã sã
mai vinã acasã. Înainte nu putea, înainte de ‘89.
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rienþe tragice trãite pe cord deschis, bolnavi
fiind cu sufletul, ce ºanse avem sã nu ne contaminãm în plus ºi de bolile Occidentului?
Th.D.: Problema indiferentismului s-a
pus foarte mult în contextul influenþei Iluminismului în societate, în general, în viaþa lumii
de dupã Revoluþia francezã, pentru cã am trãit
cel puþin dumneavoastrã ºi cu mine anii de dinainte de ‘89, când regimul era declarat ateu dar
când bineînþeles cã foarte multã lume totuºi
mergea la bisericã, dar foarte multã lume, în
acelaºi timp, era indiferentã de religie. Nu cã
erau atei, dar nici credincioºi, erau aºa, la mijloc, vorba Scripturii...
E.G.: Cãlduþ...
Th.D.: Da, cãlduþ, nici rece nici fierbinte.
ªi, pe de-o parte, ºi Sf. Apostol Pavel ar prefera
sã fii numai fierbinte, iar Nietzsche, de asemenea, spune cã trebuie sã fii fierbinte, sã-þi faci
adãposturile pe culmile Vezuviului ºi sã trãieºti
cu riscul convingerilor proprii. Dacã nu-þi iei
riscul propriilor convingeri, atunci înseamnã cã
ori nu eºti convins ori eºti laº. Ca atare, e clar cã
am trãit în epoca asta de indiferentism destul de
vizibilã, totuºi cred cã, în cazul nostru, situaþia
din România, pe cât era de dur regimul de dinainte de ‘89, bisericile – am fãcut facultatea,
doctoratul la Bucureºti – bisericile erau pline. ªi
Bucureºtiul nu are, ca Moscova sau ca alte oraºe
de talia Bucureºtiului sau mai mici, proporþional
vorbind, nu are acelaºi numãr de biserici.
Într-un oraº, sã spunem, de talia Botoºanilor, în
fosta Uniune Sovieticã era o bisericã, atât, iar în
Botoºaniul României erau 20 de biserici. În
aceeaºi perioadã de timp, Bucureºtiul avea 300
de biserici, comparativ cu situaþia în Rusia.
Aceste biserici erau totdeauna pline. Ca atare,
exista fenomenul acesta de agãþare de credinþã.
În America, indiferentismul se poate vedea la alt
nivel. În România s-a vãzut între ateismul declarat al regimului ºi bisericile pline, iar la mijloc o foarte groasã pãturã de indiferenþi religioºi. În America se vede mai rãu decât se vedea
în România, în sensul cã existã o pãturã de atei,
existã o pãturã de credincioºi ºi-apoi pãtura de
indiferenþi, dar indiferentismul este mai mare, în
sensul cã pãtura de credincioºi este mai micã.
Iatã, vã dau un exemplu: biserica episcopalianã
– pe care noi o închiriem pentru parohia mea
„Sf. Apostoli Petru ºi Pavel” – din Astoria, New
York, are 18 membri. Atât au. ªi e o bisericã
frumoasã, mare, în stil catedralã ºi noi, românii,
suntem, aºa, în jur de 50, 80 în fiecare duminicã
la bisericã în timp ce ei sunt 18. Din 18 membri,
dacã mai lipsesc vreo 5... ca atare diferenþa este
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vizibilã între România ºi America, cu toate cã
existã un fel de cãutare a fenomenului spiritual
pe toate planurile în America.
E.G.: Pe de altã parte, cu ceva timp înainte de cutremur, îmi vorbea într-un interviu pãrintele Alexandru Nicodim de la Tokyo despre
un fenomen interesant al trecerii la ortodoxism
a multor japonezi, aceºtia devenind pânã la
urmã creºtini nu numai în respectarea ritualului
ortodox, cum se mai întâmplã ºi prin alte pãrþi,
ci promotorii acestei credinþe în Þara Soarelui
Rãsare. Am înþeles cã ºi America este interesatã, ca sã vorbim în termeni mai pragmatici, de
ortodoxism într-o anumitã mãsurã.
Th.D.: Da, ºi eu am fost la Tokyo acum
câþiva ani, la o conferinþã pe o temã religioasã ºi
am avut în cadrul congresului foarte mulþi ortodocºi japonezi. ªi, când a fost rândul meu sã-mi
prezint lucrarea, am avut în sala unde eu citeam,
aºa, vreo 20 de japonezi ortodocºi ºi am fost
foarte plãcut surprins, m-am întreþinut cu ei. În
America, ortodoxia e în creºtere pentru cã, în
primul rând imigraþia rusã ºi românã, bulgarã
din fostele þãri socialiste s-a întãrit, cum spuneam, dupã ‘89. Pe de altã parte, grecii, ei nu
sunt neapãrat în situaþia în care am fost noi, cei
din þãrile socialiste, dar sunt extrem de bine
organizaþi ºi sunt foarte vechi pe pãmântul Americii, au structuri foarte bine puse la punct, ºi
grecii participã financiar în mod masiv ºi
conºtiincios la dezvoltarea ºi menþinerea acestor
structuri, adicã biserici, episcopii, parohii, protopopiate, opere de caritate, misiune în America
ºi în Africa sau în Asia. Aceste biserici sunt în
creºtere. Eu când m-am dus în New York, erau 3
parohii, acuma sunt 11. Atunci, dacã ne gândim
la cazul bulgar, sârb ºi toate celelalte, inclusiv
Etiopia – ortodocºii etiopieni care au biserici în
New York – deci, în America, în general vorbind, ca atare, ortodoxia devine o forþã. Un ultim
exemplu ca sã ilustrez ce am spus este de ordin
statistic: biserica presbiterianã, care mi-a dat
mie bursã de studii pentru masteratul de la Princeton University ºi doctoratul la Fordham University din New York, este o bisericã bogatã ºi
una din cele mai mari, mai cunoscute, mai vechi
biserici americane din sfera protestantã, catolicii sunt separat, aceastã bisericã a tot pierdut
din credincioºi ºi a ajuns în prezent sã aibã cam
3 milioane de credincioºi în America, ortodocºii
sunt cu mult mai mulþi.
E.G.: O sã vorbim în minutele urmãtoare
despre Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã din SUA, al cãrui rector ºi
întemeietor sunteþi. Cum a apãrut ideea înfiin-

generaþii de studenþi în teologie ortodoxã, este
un institut de cercetare ºi publicaþie ortodoxã. În
principal, când am întemeiat Institutul, l-am menit sã fie organizator de conferinþe pe teme de
interes naþional, de interes general ºi sã fie, evident, în limba englezã, conferinþe la care sã
participe, sã invit ºi teologi români ºi teologi
americani pentru ca românii sã se bucure cã au
ceva de spus, de transmis ºi de oferit americanilor, iar americanii sã înþeleagã ºi sã vadã
lucrul acesta, sã preia de la noi ºi sã generalizeze, întrucât aceste conferinþe, simpozioane
le-am numit de la bun început, ºi conferinþele
sau referatele prezentate la simpozioane se publicã într-o revistã numitã tot Simpozion. Acestea sunt preluate apoi de americani ºi rãspândite
în mediile lor. Asta a fost intenþia iniþialã ºi cred
cã încã se pãstreazã ºi se practicã asta fiind una
din iniþiative sau din scopul Institutului, legatã
de relaþia între noi românii ºi americani. Cealaltã relaþie, dintre români ºi români, este ilustratã de faptul cã Institutul, de asemenea, iniþiazã ºi organizeazã simpozioane pe teme
româneºti, cum ar fi Simpozionul Eminescu în
fiecare ianuarie, unde, de asemenea, þinem în
româneºte dar le-am þinut ºi în englezã, cã am
fost ºi la Harvard University pentru a þine aceste
conferinþe ºi pentru alt tip de populaþie ºi de
audienþã, dar, în general, le-am þinut în româneºte, pentru ca românii sã se adune în jurul
punctelor culturale ºi spirituale centrale, Eminescu fiind un punct fierbinte central al spiritualitãþii ºi culturii noastre ºi acest lucru s-a
întâmplat ºi se întâmplã de atâþia ani, din ‘93 ºi
pânã acuma, în fiecare an. Nu mai spun cã,
uneori, mai organizãm ºi al doilea Simpozion
Eminescu, în iunie, ºi putem organiza un ºir de
conferinþe pe tematici legate de viaþa ºi opera lui
Eminescu.
E.G.: Cum se vede România de peste
ocean? Am înþeles din ceea ce ne-þi spus cã, la
nivel tradiþional, spiritual nu am avea probleme,
dar la nivel politic, la nivel de comportament
colectiv mai ales, cum suntem percepuþi?
Th.D.: La nivel politic, românii de peste
ocean sunt foarte dezamãgiþi, în general. Am
trãit acolo de atâþia ani ºi am fost martor la
succesiuni de partide politice la putere ºi de
preºedinþii în România ºi au venit preºedinþi,
când erau încã în faza de candidaturã, sã îºi
exprime ºi împãrtãºeascã platformele politice ºi
am fost personal parte din conversaþii ale comunitãþii româneºti prin reprezentanþi, cu preºedinþii, unii care candidau la preºedinþie sau cu
alþi reprezentanþi ai diferitor partide politice ºi
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þãrii acestui Institut ºi cum s-a clãdit în timp
autoritatea acestuia?
Th.D.: Ideea Institutului a apãrut în timp
ce eram student la masterat ºi la doctorat în
America. Câtã vreme am fost student, la Princeton întâi, la Universitatea din Princeton ºi apoi
la cea din Fordham din New York, am avut
ocazia sã depun mãrturie, ca teolog ortodox,
despre specificul credinþei ortodoxe, în special
în raport cu tradiþia catolicã ºi protestantã, mai
ales cã aveam ºi experienþã ecumenicã, pentru
cã am studiat la Institutul Ecumenic de la Vosei
din Elveþia ºi am avut ºi o parohie în Elveþia,
deci eram practic pregãtit sã întreþin conversaþii
pe teme interconfesionale cu americanii, cu colegii mei americani ºi am vãzut atunci cât de
puþin – vorbesc de anii ‘88 când am ajuns eu în
America, ‘89, ‘90 – am vãzut cât de puþin ºtiau
foarte mulþi, unii ºtiau, dar nu ºtiau totul, nu
ºtiau foarte bine, ºtiau poate cã eronat ºi mi-am
dat seama cã este mare nevoie de mãrturie ortodoxã.
E.G.: Câtã Românie aþi reuºit sã creaþi în
aceastã metropolã unde parcã s-ar fi adunat
toate culturile unui mapamond, oprindu-se
pentru o clipã din goana existenþialã?
Th.D.: Noi suntem acolo o Românie micã, vedeþi cã toate þãrile au aºa zisul Little Italy
sau Little China sau China Town, noi, românii,
nu avem o expresie consacratã ca Mica Românie, Little Romania, dar totuºi, fãrã sã avem
expresia, existã realitatea în sine, în fapt.
E.G.: Asta conteazã pânã la urmã.
Th.D.: Da, asta conteazã pânã la urmã. ªi
a existat realitatea de la început, pentru cã cele
mai vechi colonii – cum se numeau înainte –
româneºti în state ca Michigan, ca Ohio ºi în
New York, bineînþeles, dar cele mai vechi erau
în partea de mijloc a Statelor Unite ºi atunci
românii stãteau cumva împreunã, nu erau aºa, sã
fugã unii de alþii, în pofida conceptului de dezbinare între români, care se vehiculeazã foarte
mult în media contemporanã. În pofida acestui
concept, românii totuºi au stat în colonii ºi, ca
atare, exista de la început nucleul Micii Românii
care, evident, acuma a crescut foarte mult, în
New York fiind cea mai mare emigraþie româneascã din diaspora americanã
E.G.: Spuneaþi undeva cã Institutul are în
vedere dublul fel de relaþii pe care românii le au
în aceastã þarã: între ei înºiºi, pe de-o parte, ºi
între ei ºi americani. Pe scurt, ne puteþi detalia?
Th.D.: Da, sigur. Nu este un institut cu
generaþii de studenþi unde se predã ºi se scot
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vã pot spune, fãrã reticenþã, cã românii au fost în
permanenþã dezamãgiþi.
E.G.: Despre noi se spune cã am fi o
naþiune cu nespus de multe calitãþi, dar ºi cu tot
atâtea neajunsuri. Primul ar fi cã suntem o
naþiune foarte gãlãgioasã, aºa suntem cel puþin
percepuþi astãzi în Europa, unde ne miºcãm cu
toþii, dupã aderare, fãrã opreliºti. Avem ºanse ca
naþiune, pãrinte, sã descoperim farmecul liniºtii,
farmecul interiorizãrii ºi al gândirii profunde?
Th.D.: Da, eu cred cã suntem o naþiune
gãlãgioasã ºi, în acelaºi timp, nu îndeajuns de
gãlãgioasã. Dacã ar fi dupã mine, cel puþin din
punct de vedere, sã zicem, al reformelor politice
necesare în þara noastrã, ar trebui ca naþiunea sã
fie mai gãlãgioasã ºi sã-ºi spunã cuvântul mai
organizat, mai sistematic, mai puternic, pentru
ca reformele sã se producã în favoarea populaþiei, nu în favoarea unui numãr de oligarhi.
Dar pe de altã parte, bineînþeles cã este nevoie
de multã liniºte, iar liniºtea interioarã care îþi dã
dupã aceea suportul necesar ca sã trãieºti aºa
cum vrei, sã trãieºti în societate, sau ca sã treci
peste asperitãþile dealtfel normale unele, multe
anormale, dar care îþi vin în întâmpinare în drumul vieþii, cred cã vine din religie ºi culturã. E
foarte mare nevoie sã existe refugiul acesta,
posibilitatea de a te retrage în cãmara ascunsã a
sufletului ºi biserica este în sufletul nostru, în
primul rând, ºi dupã aceea este o clãdire. Deci
biserica ºi cultura ar oferi aceastã oazã de liniºte, de regenerare interioarã, fãrã de care nu
poþi sã supravieþuieºti, mai ales în condiþiile în
care vedem cã se desfãºoarã viaþa în societatea
de azi, aici sau în altã parte.
E.G.: Mai este astãzi poporul român iubitor de înþelepciune? ªtiu cã v-a mai întrebat
cineva acest lucru. Recunosc, mi-a plãcut ceea
ce i-aþi rãspuns ºi din acest motiv am preluat
întrebarea.
Th.D.: Nu mai ºtiu ce am rãspuns, dar...
E.G.: Era vorba de þãranul nostru.
Th.D.: Da, dar eu sunt convins cã poporul
nostru este iubitor de înþelepciune, cã este un
popor înþelept. Mã bucur cã, totuºi, la noi, în
România, nu s-a secularizat societatea ºi satul
nostru, aºa cum s-a întâmplat ºi se întâmplã în
alte zone, occidentale în special, pentru cã sursa
noastrã de spiritualitate vine tocmai din zona
ruralã, unde credinþa este þinutã ºi tradiþiile
noastre ortodoxe autentice sunt þinute cu sfinþenie ºi dumneavoastrã ºtiþi mai bine decât mine
cã existã în fiecare mare regiune, cã vorbim de
Moldova, de Muntenia, de Transilvania, Oltenia, Dobrogea, în fiecare mare regiune existã
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numeroase sate ºi comune, care sunt extrem de
mult înrãdãcinate în acest tip de viaþã tradiþionalã, care sunt pentru oraºele noastre, unde
poate acestea se mai pierd, tradiþiile, sunt surse
de regenerare spiritualã absolut necesare. Noroc
cã cei de la oraºe îºi pãstreazã legãtura cu satele,
ca atare, existã un fel de contact permanent între
omul de la oraº ºi matca noastrã originarã de la
þarã, de la sfânta noastrã þarã.
E.G.: Se transformã calitativ românul în
strãinãtate? Cineva spunea cã – ºi înclin sã îi
dau dreptate – cã noua Românie se naºte undeva în strãinãtate.
Th.D.: Depinde de ce înþelegem prin noua
Românie, pentru cã se pot da multe definiþii, te
poþi gândi la multe lucruri când spui noua
Românie. Unul din ele, bineînþeles cã s-ar referi
la influenþele care curg într-una din afarã spre
noi, aici – ne gândim la globalizare, ne gândim
la societatea de consum, ne gândim la tipurile de
muzicã care vin din afarã încoace ºi influenþeazã
situaþia de aici, ne gândim la tehnologia care
vine din afarã, suntem în era digitalã, copiii
noºtri cresc de acum cu aceste aparate, cu computere, pe care noi nu le-am visat în vremea
noastrã, deci, într-un fel, da, se formeazã noua
Românie din afarã, dar, pe de altã parte, dacã ar
fi sã continui ideea de spiritualitate pe care am
enunþat-o mai devreme, din punct de vedere
spiritual cred cã noua Românie vine din interior.
E.G.: Trãiþi, iatã, în trei dimensiuni: poeticã, sacerdotalã ºi pedagogicã, cum se împacã
acestea între ele ºi cum reuºiþi sã le faceþi pe
toate ca la carte, cu dragoste ºi responsabilitate, într-o lume atât de grãbitã, cu un timp
care zic savanþii se comprimã pe zi ce trece?
Th.D.: Cred cã sunt un caz fericit ºi pentru
asta bineînþeles cã nu sunt niciodatã în stare sã
mulþumesc îndeajuns lui Dumnezeu. Un caz fericit cã am reuºit în viaþa mea sã îmbin aceste
trei domenii de activitate care sunt preoþia, catedra ºi literatura. Dar bineînþeles cã între ele nu
existã absolut nici un fel de contradicþie. Unul
din cele trei mari aspecte ale preoþiei este latura
învãþãtoreascã, a preda studenþilor la universitate în New York sau aici la Bucureºti este
ceea ce am fãcut chiar înainte de a intra în
poziþiile de profesor, am fãcut din prima zi a
preoþiei, când am fost hirotonit de tânãr ºi a
trebuit sã învãþ nu de la catedra ºcolii, ci de la
catedra altarului pe enoriaºii mei din diversele
parohii ºi apoi bineînþeles cã literatura, la rândul
ei, poezia în special, în cazul meu, deºi scriu ºi
eseu, eseisticã ºi teologie ºi filozofie, dar mã refer în special la poezie în aceastã conversaþie,

computer ºi poþi sã accesezi, în orice moment,
orice fel de muzicã doreºti. Muzica româneascã
ne ajutã sã ne menþinem acolo ca români.
E.G.: Scriaþi undeva ºi o sã-mi permit sã
vã citez: „Eram copil ºi desenam o floare, am
iubit cercul sau ideea de cerc, era la modã în
copilãrie, trãiesc aceste amintiri în mod constant, toatã copilãria mea, faza botoºãneanã e
în mine, vie ºi neºtirbitã, lucrãtoare, formatoare
ºi transformatoare.” Ce are acest petec de pãmânt în opinia dumneavoastrã, pãrinte, cã a
putut da culturii române atâtea nume, atâtea
personalitãþi?
Th.D.: Este imposibil de rãspuns la întrebare, dar întrebarea însãºi poate cã are menirea de a mã face, de a ne face sã reflectãm la
legãtura dintre pãmânt ca realitate fizicã, pãmântul natal ºi evoluþia omului de mai târziu,
mai ales când pleacã din pãmântul natal, fie cã
pleacã mai aproape sau mai departe, dar tot o
plecare este. Bineînþeles cã fiecare îºi aminteºte
cu drag de copilãria lui dar cred cã faptul cã sunt
plecat peste ocean ºi cã vin mai greu decât dacã
aº fi plecat de la Botoºani la Bucureºti ºi dacã aº
fi la Bucureºti m-aº gândi cã în orice moment
mã pot întoarce, de peste ocean e un pic mai
dificil de întors cam când vrei ºi ideea cã s-ar
putea sã ºi nu mai vii înapoi face ca pãmântul
natal sã rodeascã în tine, cred, mai mult decât în
alte împrejurãri.
E.G.: Cum era ºi firesc pentru un botoºãnean, cultul Eminescu a fost unul trãit cu
toate coardele inimii, mai întâi în Elveþia, unde
aþi studiat ºi aþi înfiinþat un Cenaclu Eminescu,
apoi l-aþi reînfiinþat în Statele Unite ale Americii peste Ocean. Cât de interesaþi sunt românii
din America, ºi nu numai, de opera eminescianã, cât de actualã rãmâne aceasta în zilele
noastre?
Th.D.: Vã dau un exemplu, pentru a rãspunde scurt la aceastã întrebare. Cenaclul Mihai
Eminescu l-am înfiinþat în 1993 ºi de atunci ºi
pânã acum el se întruneºte la fiecare douã sãptãmâni. Cred cã este un lucru extrem de rar
unde, de atâþia ani, de 18 ani de zile, un cenaclu
sã se întruneascã cu o asemenea frecvenþã ºi
consecvenþã. Cenaclul întruneºte la fiecare douã
sãptãmâni câte 30, 40, 50, 100 de români. Deci
vin masiv, cu dor de Eminescu ºi cu dor de
literatura românã, de cultura ºi spiritualitatea
românã. Asta cred cã rãspunde la întrebarea
dumneavoastrã.
E.G.: Ne uimiþi, pãrinte! Despre un aspect
mai delicat al cercetãrii operei eminesciene de
cãtre români aº vrea sã vorbim pãrinte, despre
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poezia normal cã vine de la Dumnezeu, poetul
nu face decât sã exprime intuiþiile sale despre
absolut, despre Dumnezeu, le exprimã celorlalþi, cititorilor. Ca atare, când ai inspiraþia sã
scrii ceva eºti conºtient cã vine de la Dumnezeu ºi
de fapt o poezie care nu se recunoaºte sau nu este
de inspiraþie religioasã nu are ºansa sã dureze.
E.G.: Am înþeles cã þineþi legãtura cu
scriitorii din þarã, cã organizaþi deseori la New
York întâlniri cu aceºtia. Pe de altã parte ºi
dumneavoastrã personal veniþi destul de
frecvent în þarã, organizând anual, de 14 ani,
întâlniri cu scriitorii din România. Cum a fost
ediþia din acest an care s-a þinut, din câte ºtiu, la
Sibiu?
Th.D.: Am þinut ºi anul acesta „Zilele
Luminã Linã” la Sibiu. Trebuie sã menþionez în
acest context contribuþia deosebitã pe care
doamna profesoarã universitarã Anca Sârghie a
avut-o în organizarea acestui eveniment la Universitatea Alma Mater din Sibiu. Am plecat cu
un grup de scriitori din Bucureºti, au venit ºi
alþii din þarã ºi eram ºi noi trei din America, deci
am avut întâlniri superbe, unde am citit poezie
am prezentat cãrþi, am fãcut cunoºtinþe noi, asta
este de fapt ºi menirea acestor întâlniri „Zilele
Luminã Linã”, pentru cã ceea ce am fãcut la
Sibiu, am fãcut în fiecare an în Craiova, în
Chiºinãu, în Bucureºti, în Botoºani, în Galaþi, în
Braºov ºi în alte oraºe din þarã. Intenþia este sã
strângem rândurile ca scriitori ºi sã încercãm sã
ne cunoaºtem cei de peste ocean cu cei de acasã,
cei de acasã sã se cunoascã cu cei de peste
ocean, sã se ºtie aicea cã ºi acolo se face literaturã bunã ºi de calitate, sã ne publicãm unii pe
alþii în publicaþiile pe care le editãm, în aºa fel
încât înfrãþirea aceasta sã dea rezultate în sensul
creaþiei literare datoritã acestui stimul pe care
revista Luminã Linã ºi Cenaclul „Mihai Eminescu”
de la New York le reprezintã. De aceea eu sunt
foarte fericit când vãd rezultate concrete ºi
acuma plec din România cu douã geamantane de
cãrþi ale colegilor pe care nu i-am cunoscut pânã
acum sau îi ºtiam numai din revistele literare.
Acuma îi ºtiu faþã cãtre faþã, am fãcut lecturi din
poezia mea în diverse locuri în Bucureºti ºi la
Sibiu ºi la Hunedoara, deci „recolta”, ca sã spun
aºa, spiritualã, literarã, bucuria este extrem de
mare. Aceste evenimente îºi îndeplinesc
într-adevãr scopul.
E.G.: La New York ascultaþi muzicã româneascã?
Th.D.: Sigur cã ascultãm muzicã româneascã, suntem încântaþi cã avem acces la programe radio ºi TV ºi cã acum muzica este ºi pe
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relaþia lui Eminescu cu credinþa, dacã vã amintiþi, am mai vorbit despre acest lucru în una din
emisiuni. Cine citeºte istorie ºi criticã literarã
eminescianã rãmâne surprins de cel puþin douã
tendinþe, pe undeva explicabile: în a-l declara
pe Eminescu ateu – unii, ºi alþii de a-l propune
pentru trecerea în rândul sfinþilor – existã ºi o
asemenea opinie, ca sã nu îi zicem altcumva. Cum
vedeþi dumneavoastrã aceste douã abordãri?
Cum ar trebui sã-l vedem noi pe Eminescu?
Th.D.: Eu am publicat mai multe articole
despre ideea de religie, de Dumnezeu la
Eminescu. Unul, de pildã, s-a intitulat Dorul de
Dumnezeu în opera lui Eminescu, altul Ideea
fiului risipitor în opera lui Eminescu ºi altele,
publicate aici în þarã, ceea ce mã duce la rãspunsul cã într-adevãr Eminescu a fost – e demonstrat lucrul acesta – a fost un om credincios,
pe deplin cunoscãtor al tradiþiilor ºi doctrinei
Bisericii Ortodoxe Române. Pe de altã parte,
dacã el era apropiat de tradiþiile populare în general, e clar cã aceste tradiþii sunt în special de
facturã religioasã. Eminescu era, dacã vrem, ºi
eu am demonstrat în unele din articolele mele,
era chiar ºi un promotor al valorilor religioase.
El a vorbit în proza lui, de pildã, despre Biserica
Ortodoxã Românã ºi rolul ei în devenirea
noastrã ca neam. Deci Eminescu este pentru noi
un centru, sã zicem aºa, nu numai de culturã dar
ºi de spiritualitate creºtin-ortodoxã, specific creºtin-ortodoxã în jurul cãruia, iatã, ºi astãzi gravitãm. Faptul cã a scris Împãrat ºi proletar ºi
poate cã alte douã-trei locuri de unde s-ar desprinde un fel de ateism a lui Eminescu este
complet irelevant în comparaþie cu dimensiunea
religioasã a operei lui. Cât despre sfinþenia lui,
bineînþeles cã asta mai rãmâne sã discutãm
într-un alt secol.
E.G.: „Acasã e un loc pe care, atunci
când creºti, vrei din ce în ce mai mult sã-l
pãrãseºti dar în care, pe mãsurã ce îmbãtrâneºti, vrei din ce în ce mai mult sã revii” – spune
un scriitor american pe care îl citaþi într-un
interviu publicat, pare-mi-se, la Cluj. Sã înþelegem cã pânã la urmã tot la Botoºani e pãmântul fãgãduinþei ºi cã cercul care v-a dus în
lume vã va readuce acasã?
Th.D.: Acasã eu sunt deja, de când am
plecat. Dar drumurile peste ocean, cred cã aºa de
des am venit din America acasã încât, dacã am
numãra drumurile acestea ºi le-am pune cap la
cap, cred cã s-ar face un pod, o ºosea cu cinciºase piste la dus ºi cinci-ºase piste la întors,
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solid, pe care pot sã treacã ºi alþii. Dar fiecare îºi
creeazã propria lui punte venind înspre þarã.
Desigur cã mã gândesc la o întoarcere în þarã,
cum am spus ºi în alte împrejurãri, fie la pensie,
fie, dacã nu, cel puþin m-aº gândi în zilele din
urmã.
E.G.: „Toþi avem nevoie de Înviere /
pentru cã toþi suntem în captivitatea egipteanã /
pentru cã toþi trãim / în preajmã / cu îngerul
întunericului / cu frica de aripa lui grea / ce
ameninþã pe întâii noºtri nãscuþi / pe ceilalþi
nãscuþi ai noºtri / pe noi înºine / Toþi avem
nevoie de Înviere / pentru cã toþi trãim cu faraonul în spate / înghesuindu-ne înspre imposibila mare”. Aº vrea sã încheiem dialogul
nostru traducând, rugându-vã sã ne traduceþi,
din limba românã a poeziei dumneavoastrã, în
limba prozei de fiecare zi, aceste versuri.
Th.D.: Da, e dificil de tradus, cred cã
ideea principalã sugeratã de versurile pe care
le-aþi citit e legatã de faptul cã întâi ºi întâi,
teologic vorbind, nu putem exista fãrã Înviere
dacã suntem cu adevãrat creºtini-ortodocºi ºi
conºtientizãm credinþa noastrã. Atunci, cuvântul Sf. Apostol Pavel: „Dacã nu credem în
Înviere, degeaba mai credem în orice altceva”,
devine un fel de piatrã de hotar, un fel de temelie
pentru creºterea noastrã interioarã ºi apoi, bineînþeles, cã ºi ca mãrturisitori ai credinþei ortodoxe în lume. Dar învierea se mai referã ºi la alte
lucruri, deci nu neapãrat în sensul mântuitor al
cuvântului, soteriologic, dar ºi aºa înviere comunitarã, de pildã, unde se adunã câþiva români,
ai impresia cã parcã înviezi de bucurie cã te
întâlneºti cu fraþii, mai ales când mergi departe
de þarã, când vii acasã parcã vii ca sã înviezi, vii
din moarte înspre mormântul nestricãciunii,
înspre înviere ºi, când pleci de aici, pleci înviat
ca sã-i înviezi ºi pe cei cu care intri în contact.
Învierea mi se pare cã este un concept extrem de
profund, sublim, absolut sublim nu numai în
sensul teologic, dar pornind de la sensul teologic
ºi la celelalte multiple sensuri toate însã îmbogãþite de sensul primar teologic.
E.G.: Vã mulþumim, pãrinte, pentru fericita ocazie de a vã avea în faþa microfonului în
studioul nostru. Transmitem gândurile noastre
blânde tuturor românilor pe care îi aveþi în
preajmã la New York.
Th.D.: A fost o mare plãcere ºi pentru
mine ºi vã mulþumesc!
(Transpunerea înregistrãrii în scris
a fost fãcutã de Simona Dumuþa.)
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Numirea unui nou cardinal român:
Eminenþa Sa Lucian Mureºan
Repere biografice

s ur s a: w w w . br u. r o

1
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nestinsã flacãra credinþei. „Pot sã spun cã aceºti
ani au fost deosebit de frumoºi, ani în care constatam veºnica valabilitate a cuvintelor Evangheliei: «Nici porþile iadului nu o vor birui».
Adevãrata bucurie, adevãrata satisfacþie spiritualã se realizeazã ºi se desãvârºeºte în suferinþã!”2 A fost numit, clandestin, Episcop auxiliar de Maramureº, în august 1986, de cãtre
Episcop Dr. Alexandru Todea. Evenimentele anului
1989 îl gãsesc pe Prea Sfinþitul Episcop Lucian Mureºan
în postura de conducãtor
clandestin al Episcopiei de
Maramureº ºi Satu Mare.
Odatã cu prãbuºirea comunismului, Biserica GrecoCatolicã din România ºi-a
reintrat în drepturi. La 3
martie 1990, Papa Ioan Paul
al II-lea l-a numit episcop al
Episcopiei de Maramureº
fiind, în ordinea cronologicã,
al treilea episcop al acestei
eparhii, dupã Alexandru
Rusu (decedat în 1963 la
Gherla) ºi Ioan Dragomir
(decedat în 1985). A fost
consacrat episcop, la 27 mai
1990, odatã cu Vasile Hossu de Oradea, în cadrul Sfintei Liturghii desfãºuratã sub cerul liber
la Baia Mare. Episcop consacrator a fost Mitropolitul Alexandru Todea, asistat de delegatul
Papei Ioan Paul al II-lea, arhiepiscopul Guido
del Mestri, ºi de episcopul Ioan Ploscaru al
Lugojului. Dupã consacrare, prima sa grijã a
fost reorganizarea Episcopiei ºi deschiderea, la
Baia Mare, a Institutului Teologic „Episcop Dr.
Alexandru Rusu” de grad universitar. În 4 iulie
1994, dupã retragerea cardinalului Alexandru
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rea Fericitul Lucian Mureºan s-a
nãscut în localitatea Ferneziu, jud.
Maramureº, în 23 mai 1931, fiind al
zecelea copil într-o familie binecuvântatã cu 12
copii. Deºi a simþit de timpuriu o puternicã chemare spre a-l sluji pe Dumnezeu, este prins în
vâltoarea istoriei: „Anii mei de liceu au coincis
cu tulburãtorii ani ai planurilor de suprimare a
Bisericii Greco-Catolice.
Pentru cã nu m-am îndoit nici mãcar o clipã de tot ceea
ce Biserica Catolicã crede ºi
învaþã, în 1948 ºi îndatã dupã, am trãit trista sfâºiere interioarã, constatând cu
mintea ºi inima unui licean
cã ºansele de a deveni preot
se închid; ºi totuºi, Cineva
mã susþinea în aceastã neastâmpãratã dorinþã.”1 Nestinsã, acea chemare a
pâlpâit, pe tot parcursul anilor în care România s-a aflat
sub regimul comunist, perioadã în care viitorul prelat a
urmat Teologia la Seminarul
Romano-Catolic din Alba
Iulia, de unde a fost eliminat, împreunã cu alþi români, în 1959, cu puþin înainte de a-ºi definitiva
studiile, apoi s-a specializat în arta lemnului ºi,
dupã satisfacerea stagiului militar, a avut diverse locuri de muncã, ultimul fiind la Direcþia
de Drumuri ºi Poduri Maramureº.
Doar un anturaj restrâns cunoºtea o altã
faþetã a activitãþii sale: aceea de preot greco-catolic în clandestinitate, din 1964, consacrat
de Episcop Dr. Ioan Dragomir. Urmându-ºi cu
iubire vocaþia, s-a ocupat în special de tineri,
conºtient fiind cã ei vor fi aceia care vor pãstra
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Todea de la conducerea Arhiepiscopiei de Fãgãraº ºi Alba Iulia, Lucian Mureºan a fost numit
Arhiepiscop ºi Mitropolit. Instalarea sa în Catedrala din Blaj a avut loc în data de 27 august
1994. La 16 decembrie 2005, Biserica Românã
Unitã a fost ridicatã de Papa Benedict al
XVI-lea la rangul de Bisericã Arhiepiscopalã
Majorã, cu autonomie ºi drepturi similare celor
aferente patriarhiilor catolice orientale, conform
can. 151-154 din CCEO ºi astfel Prea Fericitul
Mitropolit Lucian Mureºan a devenit unul din
cei patru arhiepiscopi majori ai Bisericii Catolice. Ceremonia de ridicare în acest grad a avut
loc în data de 30 aprilie 2006 la Blaj. Cunoscând
bine efortul Bisericii Greco-Catolice Române
de a renaºte din propria cenuºã ºi munca imensã
depusã de întregul cler condus de Înaltul Prelat,
acelaºi Benedict al XVI-lea, l-a ridicat, la

începutul anului 2012, la demnitatea de Cardinal, oferindu-i Biserica Sf. Atanasie cel Mare ca
bisericã titularã la Roma. Ceremonia a avut loc
în data de 18 februarie 2012 la Vatican.

Impresii dintr-un pelerinaj:
Baia Mare – Roma – Baia Mare, 15 - 22 februarie 2012
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prof. Cornelia TURDA
De mic copil, auzeam pe bunica mea, cã
merge în pelerinaj la mãnãstirile din Pocs, Bixad,
Nicula ºi mai rar la ªiºeºti (era cel mai departe).
Atunci n-am înþeles ce este un pelerinaj, cum
oamenii fac distanþe mari cântând cântece religioase, lãudând pe Dumnezeu. În satul natal, Sanislãu, în anii 1946 ºi 1947 au venit pelerini pentru
a se închina unei icoane fãcãtoare de minuni a
Maicii Sfinte. Atunci am început sã mã bucur din
plin la fiecare tras de clopot, ºtiind cã soseºte un
nou grup. Primul pelerinaj l-am fãcut la ªiºeºti, în
1948, cu mama ºi fratele meu. Atunci l-am auzit
pe Preasfinþitul Alexandru Rusu în faþa bisericii
vorbind trist, foarte trist (spre deosebire de cum
eram obiºnuitã sã-l aud în Catedrala de pe strada
Vasile Lucaciu). Am reþinut câteva din cuvintele
spuse: „mame þineþi-vã copii de mânã sã nu pãþeascã ceva, noi nu suntem implicaþi în ce se întâmplã în spatele bisericii ºi sã ºtiþi cã de acuma ne
aºteaptã zile grele, sã nu vã pierdeþi Credinþa”.
Anii au trecut ºi, dupã revoluþia din 1989,
am fãcut douã pelerinaje cu adevãrat foarte frumoase, unul în Israel – pe urmele lui Isus ºi cel mai
recent la Roma, Italia 15-21 februarie a.c., cu
ocazia numirii celor 22 de cardinali, printre care ºi
Preasfinþitul Lucian Mureºan.
Pelerinajul a început în seara zilei de 12
februarie, când am plecat din Baia Mare cu un
autocar de 45 de locuri, fiind organizat de doamna
Dana Pop ºi protopopul greco-catolic Cristian
Albu. Pe tot drumul s-au spus rugãciuni ºi s-au

cântat cântece religioase. Am avut ºi un duo format
din Manuela Mureºan, fiica preotului Daniel Mureºan ºi fiul pãrintelui Cristian Albu, Augustin.
Drumul l-am parcurs prin Ungaria, Slovenia ºi, prin Triest, am trecut în Italia. Prima cazare
am avut-o la Padova. Cine nu a auzit de Padova,
de Sfântul Anton la care aleargã tineri ºi bãtrâni,
catolici ºi necatolici, cine nu a auzit de patronul
celor sãraci ºi suferinzi, de patronul familiilor, de
apãrãtorul celor greu încercaþi, de fãcãtorul de
minuni, de ajutorul în regãsirea bunurilor pierdute!
În Biserica Sf. Anton am asistat la Sfânta
Liturghie oficiatã de preotul Cristian Albu ºi preotul Daniel Mureºan. Puteam dori mai mult de la
Sfântul Anton?
Apoi am stat trei zile la Roma, unde urma sã
asistãm la un eveniment mãreþ, consacrarea a 22
de cardinali - sâmbãta în 18 februarie. Datoritã
creºterii numãrului de catolici, numãrul cardinalilor a crescut de la 59, câþi erau în 1931, la 213 în
18 februarie 2012.
La Roma am vãzut oameni de pe toate continentele Pãmântului. Pentru noi era un eveniment
special deoarece, între cei 22 de cardinali, unul era
românul: Lucian Mureºan – al treilea cardinal
român, dupã Iuliu Hosu ºi Alexandru Todea. Nu
numai român, ci ºi un cunoscut vechi al meu ºi al
altora, din ilegalitate, un om deosebit, bun creºtin,
blând, smerit, care atunci când vorbea cu tine îþi
transmitea o liniºte sufleteascã de care ai atâta
nevoie în lumea aceasta. În timpul ceremonialului,

MAI 2012

135

cele mai multe aclamaþii au fost pentru cardinalul
spaniol ºi cel român.
Dupã câteva ore am avut privilegiul de a
merge în faþa noului cardinal pentru a primi binecuvântare. Ce moment emoþionant, când am primit binecuvântarea ºi mai ales faptul cã nu i-a uitat
pe cei rãmaºi acasã. Atunci aº fi oprit timpul în
loc, dar nu se putea.
Duminica 19 februarie am ascultat Sf. Liturghie din Biserica Sf. Petru iar la ora 12.00, de la
fereastrã, Papa Benedict a fãcut urãri în toate limbile celor prezenþi. În limba românã printre altele a
spus: „români, continuaþi sã vã rugaþi Sf. Fecioare,
patronul bisericii voastre”.
Înainte de a pleca din Roma am vizitat ºi
Biserica Sf. Pavel, cea mai mare bisericã din oraº,
dupã cea a Sf. Petru. Când intri în ea impre-

sioneazã mozaicul mare ºi mai ales cele 80 de
coloane (20 de coloane în 2 rânduri pe cele douã
pãrþi). Se spune cã pe locul unde Sf. Pavel a fost
decapitat s-au format trei fântâni în trei pãrþi unde
au cãzut bucãþi din capul lui.
Ajunsã la Roma, mi-am reamintit de grandoarea Imperiului Roman dar ºi de luptele cu
gladiatori ºi de faptul cã atâþia creºtini au fost
omorâþi, o mãrturie în acest sens fiind Colosseumul. Vãzându-l, mi-am reamintit de Pavel, cel mai
mare teolog ºi misionar creºtin, decapitat în anul 67
d.H., ºi Petru, primul Episcop al Romei, crucificat.
Pelerinajul nostru s-a sfârºit cu vizitarea în
ultima zi a Bisericii Sf. Francisc de la Assisi ºi a
Bisericii Sf. Rita din Cascia.
Cu sufletele pline de bucurie ne-am reîntors
acasã în 27 februarie.

Da, am avut fericirea de a întâlni la Cracovia polonezi fericiþi cã pot vorbi româneºte.
Sunt, majoritatea, oameni în vârstã, peste care istoria a trecut cu toate uneltele sale ºi cu toate
rãnile produse, dar care nu uitã cã în anumite momente ale vieþii lor România le-a fost de
ajutor.
Mai sunt în viaþã zece persoane dintre cele care s-au refugiat în România imediat dupã ce
þara lor a fost atacatã de cãtre Germania nazistã. Dupã mai bine de 70 de ani de la acest
eveniment ei sunt dornici sã-þi vorbeascã în limba românã, iar asociaþia din care fac parte –
Societatea polono-românã din Cracovia – este foarte activã în promovarea culturii române aici
în oraºul lor, care este o capitalã culturalã europeanã permanentã ºi „monument UNESCO” cu
tot perimetrul oraºului vechi!
Sunt apoi în aceastã asociaþie foarte activi ºi polonezii care ºi-au fãcut studiile superioare în România. La Cracovia funcþioneazã, ce-i drept, o „Academie de Minerit”, care este
consideratã la nivel european drept „cea mai bunã ºcoalã” în domeniu. Dar, în specializarea
petrol-gaze-geologie ºcoala superioarã româneascã a fost mereu la înãlþime, astfel încât aici
s-au format sute de ingineri polonezi. Aceºtia, sub emblema asociaþiei, organizeazã turnee de
„recunoaºtere” în „patria limbii profesionale”! Evident cã sunt atraºi de „amintiri”, dar, pe
lângã câmpuri petrolifere ºi instalaþii petroliere, mai viziteazã ºi Sinaia, Mamaia, Bucureºtiul,
Delta Dunãrii ... Iar ca lista sã fie ºi mai frumoasã, au adãugat... Maramureºul!
Evident cã sunt ºi români la Cracovia. Aceºtia lucreazã de regulã în domenii de vârf: IT,
marketing, business, educaþie, sãnãtate. Dar sunt ºi polonezi dornici sã înveþe limba românã.
Ei frecventeazã cursurile Facultãþii de limbi romanice de la Universitatea Jagelonã, unde se
predã ºi limba românã. Iar unul dintre lectorii de aici este chiar bãimãreanul nostru - prof. univ.
dr. Cornel Munteanu.
Toþi aceºti oameni , adunaþi cu sfinþenie în jurul limbii române, prin strãdania tânãrului
Ignat Timar, preºedintele asociaþiei amintite, sunt fericiþi sã audã vorbindu-se româneºte, sã
întâlneascã români, sã converseze în limba românã ºi sã-ºi arate aceastã fericire cu sufletul
deschis. Ei meritã toatã preþuirea noastrã!
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dr. Teodor ARDELEAN
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Am întâlnit polonezi fericiþi
cã ºtiu limba românã
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Fraþii Petreuº în Irlanda
din corespondenþele primite de la Mihai BILAUCA
IRCBA, Limerick, Irlanda
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României, sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României, a
Zilei Internaþionale a Femeii – sunt câteva din activitãþile aflate pe agenda de lucru a IRCBA.
s u rs a : ra d a rm e d ia .ro

I

rlanda a devenit o destinaþie din ce în ce
mai cãutatã pentru românii dornici sã gãseascã un trai care sã corespundã aspiraþiilor materiale pe care le au. Unii se vor stabili aici
definitiv, aþii, se vor întoarce în þarã cu ce au acumulat, în speranþa de a-ºi fãuri un trai decent.
Se estimeazã, cifrele sunt neoficiale, cã în
Irlanda lucreazã cca. 20.000 de români. La aceºtia se
adaugã copiii români înfiaþi de familii irlandeze
dupã 1989, ajunºi la vârsta la care doresc sã afle mai
mult despre locurile lor natale. Iatã deci o întreagã
comunitate fluctuantã care are nevoile ei culturale ºi
spirituale specifice. Românii se adunã în jurul bisericilor ºi în cadrul asociaþiilor pe care ºi le-au
constituit în oraºele mai importante ale Irlandei.
Oraºul Limerick este al treilea ca mãrime din
Irlanda dupã Dublin ºi Cork. Aici funcþioneazã
IRCBA, Irish-Romanian Cultural Business Asociation (Asociaþia Irlandezo-Românã Culturalã ºi de
Afaceri), înfiinþatã în decembrie 2007, asociaþie
non-politicã, creatã în respectul pentru valorile democratice ale societãþii irlandeze, legile statului
irlandez ºi principiile drepturilor omului, cu scopul
de a crea oportunitãþi pentru membrii ei sã asimileze
cultura irlandezã ºi românã ºi pentru a promova
activitãþile de afaceri între cele douã þãri. De asemenea, IRCBA sprijinã românii imigraþi, oferindu-le informaþii cu privire la drepturile ºi obligaþiile
pe care le au atunci când cautã acces la servicii în
Irlanda. Limbile oficiale ale asociaþiei sunt englezã
ºi românã. Poate fi membru al IRCBA orice persoanã de caracter, interesatã de cultura ºi istoria
românã ºi irlandezã – dupã cum putem citi pe pagina
web a asociaþiei www.ircba.ie.
Lansarea oficialã a IRCBA a avut loc pe data
de 29 aprilie 2008, când un grup de români ºi membri irlandezi ai organizaþiei s-au întâlnit cu primarul
oraºului Limerick, dl Ger Fahy, fiind prima întâlnire
oficialã a IRCBA cu o altã organizaþie publicã. Mesajul IRCBA cãtre Primãrie: „suntem o parte a societãþii ºi vrem sã lucrãm împreunã ºi sã adãugãm
valoare în societatea irlandezã”. Mesajul primarului
cãtre membrii IRCBA a fost cã instituþia pe care o conduce va sprijini activitãþile de IRCBA alãturi de toate
celelalte organizaþii similare din Limerick County.
Relaþionarea cu alte organizaþii social-culturale ºi ale minoritãþilor din Irlanda, organizarea ºi
participarea la concerte, expoziþii, festivaluri, întâlniri cu reprezentanþi ai oficialitãþilor locale cu care
existã bune relaþii, cu reprezentanþi ai Ambasadei

Un eveniment cu totul special s-a desfãºurat
duminicã, 5 februarie 2012, în Daghdha Space,
John’s Square, Limerick – un concert al celebrei
formaþii Fraþii Petreuº, avându-l în componenþã pe
minunatul ceteraº ªtefan Petreuº, secondat la zongorã de fiul sãu, Andrei. (Dupã moartea fratelui sãu,
inegalabilului Ion Petreuº, ªtefan a crezut cã viaþa
lui artisticã a luat sfârºit. Nu la fel au considerat
miile de admiratori ºi doritori de muzicã autenticã la
solicitarea insistentã a cãrora împreunã cu fiul sãu
ºi-a reluat activitatea concertisticã, ducând faima
folclorului muzical maramureºean în lumea întreagã.) A fost o searã de neuitat ºi o oportunitate rarã
pentru muzicienii români de a împãrtãºi valoarea
muzicii tradiþionale cu românii aflaþi în Irlanda,
iubitori ai folclorului maramureºean, printre care ºi
maramureºeanul de origine dr. ing. ªtefan Marinca –
inginer ºef la Analog Devices Limerick Irlanda,
implicat în realizarea proiectului, dar ºi cu iubitorii
de muzicã irlandezi ºi cu muzicieni irlandezi care li
s-au alãturat. A fost un prilej deosebit de a pune în
evidenþã, lucru deja de notorietate, similitudini care
existã între tradiþiile maramureºenilor ºi irlandezilor, rezultat al unor strãvechi rãdãcini precum ºi o
cale de a-i face mai bine cunoscuþi pe români în
mediul irlandez.
În data de 8 februarie 2012, Fraþii Petreuº au
cântat la Irish World Academy of Music and Dance
(Academia Mondialã Irlandezã de Muzicã ºi Dans)
de la Universtatea din Limerick, ca parte a seriei de
concerte ce au loc aici, fiind foarte bine primiþi. În
prealabil, Fraþii Petreuº au þinut câteva sesiuni
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România vãzutã din Irlanda
dr. ªtefan MARINCA,
Limerick, Irlanda

L

umina ce cade asupra þãrii în care te-ai
nãscut pare mai strãlucitoare pe mãsurã
ce te îndepãrtezi. Oriunde-ai fi gãseºti
asemãnãri, dar ºi deosebiri, între istoria ºi civilizaþia
þãrii tale cu a þãrii de adopþie. România ºi Irlanda par
a avea cel mai mult în comun folclorul ºi suferinþele
asociate cu dominaþia imperiilor. Înrudirea dintre
folclorul maramureºean ºi cel irlandez au demonstrat-o din plin zilele astea ªtefan Petreuº cu fiul
Andrei la Academia de Muzicã din Limerick.
România sub dominaþia Imperiului Roºu a
regresat istoriceºte, iar consecinþele se vãd din plin
de-abia azi. Noi, maramureºenii, ca toþi românii, nu
mai suntem cei de care se vorbea pe vremuri. Poate
cã suferim ºi noi de sindromul abuzului, precum
copiii traumatizaþi în frageda pruncie îºi aratã suferinþa la maturitate abuzând ºi ei copii. Acasã suntem mãcinaþi de suspiciune ºi invidie, abuzându-ne
oricând se iveºte ocazia. Afarã am ieºit în masã sã-i
furãm pe cei care ne dau hranã ºi adãpost, iar când ne
întoarcem cu maºini luxoase, aducem prea puþin din
civilizaþia lor. Din fericire dominaþia rãsãriteanã n-a
durat suficient ca sã ne pierdem limba, dar nici destul
ca sã punem pe seama lor toate pãcatele noastre.
Irlanda ºi-a pierdut limba sub lunga domi-

naþie a Imperiului Britanic. Chiar dacã se mai vorbeºte izolat ºi este puternic susþinutã de statul republican, limba lor aproape a murit, precum latina
pentru noi. Dar omul de rând ºi cel din fruntea
bucatelor ºtie sã se respecte în primul rând pe sine.
Respectul de sine la nivel de individ este aici întâia
regulã de comportament. Nu se poate sã nu legi acest
lucru de dominaþia englezeascã a mãnuºilor albe.
Irlandezii spun multe rele despre englezi, dar tot ei
spun cã trimisul Reginei, oriunde ar fi, este incoruptibil.
De ne-am uita sumar în istoria dominatorilor
am gãsi cu siguranþã dacã nu explicaþii, mãcar speculaþii. Marea Rusie a produs de-a lungul timpului o
culturã uriaºã, asociatã mai mereu cu suferinþa, în diverse forme. Grupul Decembriºtilor iluminaþi de la
începutul secolului al XIX-lea a fost decapitat din
ordinul þarului. Tânãrul poet Puºkin, ajuns prea repede pe buzele tuturor, deºi cânta din inimã Rusia, a
fost surghiunit de þar în Moldova, iar la întoarcere a
cãzut prea devreme într-un duel pus la cale cu premeditare. A urmat Lermontov, Dostoievski condamnat la muncã silnicã, Tolstoi excomunicat de
Biserica Ortodoxã, iar în final, þarul cu întreaga
familie a cãzut sub acelaºi blestem.
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românilor din Irlanda pierde treptat cunoaºterea limbii
române. Prin dl. Mihai Bilauca, au fost contactate
Biblioteca Municipalã din Limerick ºi Direcþia pentru
Arte ºi Culturã din cadrul Primãriei în scopul constituirii unui fond de carte româneascã. Primele donaþii
au fost deja adunate, prin eforturi proprii, urmând ca ºi
oficialitãþile orãºeneºti sã-ºi aducã contribuþia prin
achiziþionarea de cãrþi ºi CD-uri cu muzicã
româneascã.
S-a perfectat, de asemenea, organizarea în
cadrul lecturilor din bibliotecã a unei seri dedicate
lui Mihai Eminescu, care sã fie prezentat cititorilor
irlandezi prin traduceri în limba Englezã, posibil de
cãtre ataºatul cultural al Ambasadei din Dublin sau
de Dr. Colin Quigley, profesor de etnomuzicologie
la Irish World Academy of Music and Dance, care a
studiat în Cluj timp de 4 ani. De asemenea, Cvartetul
Contempo din Galway (de origine românã) sã prezinte muzica lui George Enescu, evenimentul urmând sã fie difuzat live pe internet, pentru românii
de pretutindeni.
Sunt paºi ai unui drum lung, fãcuþi din dorinþa
de împãrtãºire ºi promovare a valorilor culturale
româneºti ºi asigurare a unei imagini adecvate a
românilor în comunitatea irlandezã.
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(workshopuri) de interpretare în care au împãrtãºit
studenþilor irlandezi de la Academia de Muzicã ritmuri tradiþionale maramureºene. Astfel cei doi au
putut încheia concertul de la Academie cu o piesã
interpretatã împreunã cu aceºti studenþi. A fost foarte interesant sã putem vedea pe viu cât de uºor cele
douã culturi se interpun prin muzicã. Acest contact
cu muzica tradiþionalã maramureºeanã, prezentatã
într-o manierã autenticã, de excepþie, este o poartã
deschisã între cele douã culturi.
Dupã concertul de la Daghda, a urmat o searã
în care muzica tradiþionalã româneascã s-a auzit în
Locke Bar, un loc în care concerteazã multe trupe de
muzicã tradiþionalã irlandezã. Aici Fraþii Petreuº s-au
întâlnit cu muzicieni locali ºi astfel, atât irlandezii, cât
ºi românii prezenþi, au fost martorii unui moment special în care Maramureº plai cu flori sau Hora mare au
fost urmate de cântece tradiþionale irlandeze cum ar fi
Brian Boru’s March sau Siege of Ennis.
Dorinþa de a pune în contact culturile þãrii de
origine ºi a celei de adopþie este o prezenþã permanentã în preocupãrile IRCBA. În prezent sunt
cãutate cãi de a veni în întâmpinarea nevoilor de
conservare a identitãþii comunitãþii româneºti din
Irlanda, constatat fiind faptul cã generaþia copiilor
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Cu ceva vreme înainte ca Tolstoi sã fie excomunicat pentru cã le cerea slujitorilor bisericii întoarcerea la Predica de pe Munte, în Anglia, un
candidat la preoþie, Charles Darwin, a ieºit cu o
teorie ce i-ar fi atras afurisenia în orice þarã ortodoxã
sau catolicã. Dar în loc de afurisenie un înalt prelat
al Bisericii Anglicane a spus: „Darwin nu dovedeºte

cã lumea nu e creatã de Dumnezeu, ci dimpotrivã, cã
Dumnezeu a dat scânteia ca lumea sã se creeze
singurã.”
Sã ne imaginãm cã de mâine noi toþi vorbitori
ai aceleiaºi limbi ne-am respecta mai întâi pe noi,
înainte sã cerem celorlalþi respectul. De-ar fi posibil
aºa ceva, a doua zi ne-am trezi într-o þarã civilizatã.

Maramureºul din cuvinte
antologie subiectivã
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ntologia Maramureºul din cuvinte editatã de
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” la sfârºitul anului precedent, coordonator dr.
Teodor Ardelean, este o declaraþie polifonicã de dragoste
fãcutã Maramureºului. Ea cuprinde cele mai frumoase ºi
semnificative cuvinte scrise despre Maramureº identificate prin munca susþinutã ºi devotatã a colectivului
bibliotecii, care a parcurs în acest scop sute de lucrãri
însumând mii de pagini dedicate Maramureºului, bun prilej de rememorare ºi îmbogãþire sufleteascã.
În paginile antologiei îºi dau întâlnire nume celebre
ºi iluºtri anonimi, scriitori, oameni de ºtiinþã, personalitãþi istorice care ºi-au împletit destinele cu istoria Maramureºului, strãini veniþi din îndepãrtate colþuri ale lumii
(Canada, SUA, Japonia, Iran dar ºi Anglia, Franþa, Germania, Spania, Elveþia, Olanda,
Belgia, Israel, Ungaria, Polonia, Grecia) ºi cuceriþi iremediabil de aceste locuri, români
din þinuturile istorice, pentru care Maramureºul este vatrã ziditoare, jurnaliºti care ºi-au
consemnat impresiile sau au luat interviuri, universitari care au organizat conferinþe ºi
sesiuni de comunicãri, etnografi, muzicieni, artiºti plastici... Celebri sau necunoscuþi,
cercetãtori sau turiºti puþin avizaþi, contemporani sau trecuþi de mult în amintire, români
sau strãini, toþi se întâlnesc sub cupola fascinaþiei ºi interesului pentru aceste locuri.
Fragmentele consemnate, de întindere inegalã, de consistenþã inegalã, de
tonalitate inegalã, cu vibraþie diferitã, lirice sau ºtiinþifice, simple sau complexe, naive
sau elaborate, fundamentate ºtiinþific sau simple ipoteze, se constituie într-un tot unitar,
având ca liant felul în care autorii se raporteazã la subiectul interesului lor. În cuvinte
limpezi ºi calde sau în expresii elaborate, vorbind despre biserici, porþi, munþi, ape ºi
vãi, oameni ºi obiceiuri, istorie ºi geografie, impresii ºi întâmplãri, îºi mãrturisesc
discret sau fãþiº dragostea pentru Maramureº, fapt care conferã antologiei un aspect
neaºteptat de unitar.
Cã românii îl simt ca pe o temelie – vatrã a dacilor liberi, revendicare a unui trecut glorios de mândrie ºi nesupunere – nu e de mirare, dar faptul cã strãinii mãrturisesc
acelaºi lucru plaseazã Maramureºul într-un trecut fabulos, ca matrice a lumii.
Sumã de informaþii ºi portret liric, citatele se înmãnuncheazã oferind o imagine
completã ºi complexã, plinã de viaþã ºi culoare a Maramureºului, aºa cum îl iubim ºi îl
ºtim în sufletul nostru.
La lansarea lucrãrii au fost alãturi de noi, prin mesajele cu care au rãspuns
invitaþiei noastre ºi cu gândurile cele mai bune, români maramureºeni aflaþi pe alte
meleaguri ale lumii.
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Istoricul dr. Marius Turda – fondatorul
Institutului Cantemir de la Oxford University
Ioana DRAGOTÃ

liceu le-a fãcut în oraºul natal. Pasiunea lui pentru
istorie dateazã din aceastã perioadã: „Am avut
profesori excelenþi” – spune ºi insistã sã-i numeascã: Ioan Stanciu, Emil Domuþa, Vasile Iuga.
A participat cu bune rezultate la olimpiadele ºcolare, astfel cã urmarea cursurilor Facultãþii de istorie din cadrul Universitãþii din Bucureºti a venit
firesc. Aici ºi-a început activitatea de cercetare,
publicând primele studii în reviste academice, focalizându-ºi interesul pasionat pe istoria ideilor,
într-un domeniu mai puþin (sau uneori eronat)
abordat: „rasism, naþionalism, eugenism ºi fantasmele Europei Centrale ºi de Est”, cu un interes
sporit pentru România ºi Ungaria. ªi este
într-adevãr un lucru foarte bun ca aceste probleme
sã fie abordate de oameni care au crescut „în
spatele cortinei de fier” ºi cunosc în intimitatea
realitãþile acestor spaþii, capabili sã câºtige un plus
de obiectivitate, depãºind prejudecãþile ºi stereotipurile.
A câºtigat o bursã în strãinãtate, derulând un
masterat în Ungaria la Facultatea Central-Europeanã din Budapesta (1997-1998). A urmat doctoratul în istorie la Budapesta ºi Oxford
(1998-2003) cu teza Gândirea rasialã ºi ideea de
superioritate în Europa Centralã, terminatã în
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Istoricul dr. Marius Turda împreunã cu
profesorul Andrew Hamilton, vice-cancelarul
Universitatii Oxford, la cina datã cu ocazia
inaugurãrii Institutului Cantemir
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E

xistã o generaþie de tineri intelectuali cu
care România se poate mândri. Crescuþi
în spiritul muncii, pornind de pe bãncile
ºcolilor româneºti, cu studii finalizate în strãinãtate,
curajoºi, tenace, energici, fãurindu-ºi destinul, se
realizeazã la nivel performanþã, afirmându-se în
domeniul lor ºi nu uitã de unde au plecat. Prin munca
ºi activitatea de zi cu zi, devin adevãraþi ambasadori
ai României în lume. O astfel de personalitate este ºi
istoricul, bãimãrean de origine, dr. Marius Turda, pe
care am avut fericitul prilej sã îl cunosc în acest an
în... sala de lecturã a serviciului Colecþii speciale a
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” unde studia
concentrat colecþia de periodice maghiare de sfârºit
de secol XIX, început de secol XX, bucuros de
coincidenþa cã tocmai biblioteca din oraºul natal
deþine reviste pe care nu le-a gãsit nicãieri altundeva.
(ªi dintr-o datã mi-am simþit rãsplãtite ceasurile de
efort în care am introdus în bazele de date colecþia de
periodice, fãcând posibilã gãsirea lor în catalogul
electronic accesibil pe internet.) Cu prilejul vizitei, a
adus ca donaþie pentru biblioteca noastrã: Modernism
and eugenics (Basingstoke, Editura Palgrave
Macmillan, 2010) lucrare de autor ºi Deltos : Journal of the History of Hellenic Medicine numãrul
intitulat Private and Public Medical Traditions in
Greece and the Balkans, de editarea cãruia s-a ocupat ºi a cãrui introducere îi aparþine, el fiind ºi director adjunct al Centrului de Sãnãtate, Medicinã ºi
Societate de la Oxford Brookes University, pentru
care îi mulþumim încã o datã.
Personalitatea lui m-a impresionat din primul moment – sobrietate, deschidere spre dialog,
modestie, amabilitate desãvârºitã, o privire directã, scãpãrând de inteligenþã, în care interesul
pentru domeniul de cercetare predilect: istoria
centrului ºi estului Europei se vãdeºte instantaneu.
Toate aceste prime impresii au fost confirmate cu
prisosinþã în dialogul purtat ulterior, când l-am
rugat sã rãspundã câtorva întrebãri, pentru realizarea acestui portret.
Marius Turda s-a nãscut în Baia Mare în
anul 1973 ºi îºi revendicã rãdãcini maramureºene
autentice, tatãl fiind originar din Rozavlea, iar
mama din Sãpânþa. Pãrinþii locuiesc în Baia Mare
ºi anual le face o vizitã. Studiile, pânã la nivel de
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2003 ºi publicatã în 2005, la New York. Lector la
UCL Londra (2003-2004), o bursã post-doctoralã
„Marie Curie” la Oxford Brookes University din
2004, apoi profesor de istorie la Oxford Brookes
University din 2005 pânã în prezent – sunt paºii
realizaþi prin propriile forþe ºi competenþe într-un
mediu universitar de elitã.
În anul 2006 a înfiinþat un seminar despre
Europa Centralã la Universitatea Oxford, care din
2012 s-a transformat în Europa de Est ºi Centralã.
Este autor a numeroase studii ºi volume publicate
la edituri prestigioase, bine primite de specialiºti,
dintre care amintim: The Idea of National Superiority in Central Europe, 1880-1918 (2005); Eugenism ºi antropologie rasialã în România, 18741944 (2008) ºi Modernism and Eugenics (2010).
Este co-editor al urmãtoarelor cãrþi: Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to
1945 (2011); Race Ascendant: Framing Physical
Anthropology in Central and Southeastern Europe

Conferinþa Studenþilor, Profesorilor ºi
Cercetãtorilor Români din Marea Britanie cu
tema „Cum sã reuºeºti – o abordare pragmaticã”.
Prof Robin Baker, Rector al Universitãþii
Canterbury Christ Church, a adresat felicitãri
studenþilor, profesorilor ºi cercetãtorilor români
pentru rezultatele academice de excepþie, prezenþa românilor în sistemul universitar britanic
(Oxford ºi Cambridge) fiind atestatã încã din
sec. XVI – XVII. Studenþii români sunt între cei
mai buni la universitatea pe care o conduce,
obligându-i astfel pe cei de alte naþionalitãþi sã
depunã eforturi pentru a fi la nivelul românilor.
A fost prezentatã experienþa unor români cu
cariere de succes în Marea Britanie: Florian
Moldoveanu – preºedinte fondator al Companiei
de construcþii PiLON, Alexandra Dariescu – pianistã, Anamaria Marinca – actriþã, Diana Pop –
manager Benefit Cosmetics ºi prof. Sandu
Popescu – cercetãtor la Universitatea Bristol.
Au fost decernate: „Diploma pentru
Studenþi” – Ana Becheru, masterand Universitatea Kent, coordonator al filialei britanice a
LSRS ºi Victor Roman, masterand Universitatea
Manchester; „Diploma pentru Profesori” – dr.
Marius Turda; „Diploma pentru Promovarea
Imaginii României” – pianista Diana Ionescu ºi
violonistul Vlad Maistorovici; „Premiul special
pentru promovarea comunitãþii româneºti de
afaceri în Marea Britanie ºi pentru responsabilitate socialã corporatistã” – Florian Moldoveanu,
preºedinte fondator al Companiei PiLON.
(extras de pe pagina web a Ambasadei
României la Londra - www.oldlondra.mae.ro)

(2010); Re-Contextualising East Central European History. Nation, Culture and Minority
Groups (2010); Blood and Homeland: Eugenics
and Racial Nationalism in Central and Southeast
Europe, 1900-1940 (2007) ºi Clerical Fascism in
Interwar Europe (2008).
Are o activitate bogatã de cercetare, fiind
considerat o voce nouã ºi distinctã a noii generaþii
de istorici. Este membru ºi fondator al unor organizaþii ºtiinþifice, face parte din colectivul redacþional a diverse publicaþii internationale, predã,
organizeazã ºi participã la conferinþe. Este membru
al Societãþii Regale a Istoricilor din Regatul Unit.
În anul 2010 a înfiinþat Institutul Cantemir
în cadrul Universitãþii Oxford, al cãrui director
este, cu ajutorul unei donaþii generoase a Fundaþiei
Berendel din Londra – primul institut înfiinþat de
un român în Anglia.
Institutul se concentreazã pe studii interdisciplinare privind Europa Centralã în context
mai larg, eurasiatic ºi global, contribuind la menþinerea interesului pentru cunoaºterea acestei pãrþi
de lume. Oferã douã burse complete pentru studenþi interesaþi în studii axate pe Europa Centralã
ºi de Est ºi burse pentru cercetãtori, pe perioade
scurte. Sunt organizate aici ateliere de lucru ºi
conferinþe, sunt invitate diferite personalitãþi sã
þinã cursuri, printre invitaþii sãi s-au numãrat ambasadorul României, ai Austriei ºi Ungariei.
Mânatã de imaginile românilor în strãinãtate cu care suntem intoxicaþi zilnic, îl întreb dacã,
fiind în Anglia, s-a simþit privit altfel pentru cã
este român. Mi-a rãspuns cã în mediul academic
acest lucru nu se manifestã direct. Sunt convinsã
cã seriozitatea ºi competenþa care mi-au stârnit
admiraþia au avut acelaºi efect asupra tuturor
persoanelor cu care a intrat în contact.
Am mai aflat cu acest prilej cã în fiecare
centru universitar important din Anglia existã societãþi ale studenþilor români care organizeazã întâlniri ºi marcheazã diferite sãrbãtori: Crãciun,
Paºti, Mãrþiºor. De asemenea, se face simþitã prezenþa activã a ICR, iar legãturile dintre românii din
Anglia se manifestã în plan cultural ºi religios.
Ceea ce nu mi-a spus însã e cã la a patra ediþie a
Conferinþei Studenþilor, Profesorilor ºi Cercetãtorilor Români din Marea Britanie, care a avut loc
la 22 octombrie 2011, la Ambasada României la
Londra, evenimentul organizat sub patronajul
Ambasadei României la Londra, Camerei de
Comerþ Britanicã-Românã ºi Fundaþiei Raþiu, la
care au participat peste 200 de studenþi, cercetãtori
ºi profesori români din cele mai importante centre
universitare din Marea Britanie, în cadrul decernãrii „Diplomei Ambasadorului”, i-a fost acordatã
„Diploma pentru Profesori”.
Sincere felicitãri, domnule dr. Marius Turda
ºi mult succes în continuare!

George Roca este un
nume ce nu are nevoie de nici o
prezentare. Mii de articole
difuzate în mediul electronic,
sute de reviste cu care a
colaborat, legãturi utile pe care
le creeazã, toate vorbesc mai
bine despre generozitatea ºi
disponibilitatea lui de a
promova fenomenul cultural
românesc. ªi asta, pe lângã
activitatea lui de autor.
Ca toþi nenumãraþii lui
prieteni de pe meridianele
lumii, am primit la redacþie un
mesaj prilejuit de articolul cu
numãrul 1.000 difuzat de
Rexlibris Media Group al cãrui
fãuritor este, mesaj pe care îl
reproducem integral ca mic
semn de mulþumire pentru o
frumoasã colaborare.
MULÞUMIM,
GEORGE ROCA!

Mission Accomplished!
Distinºi prieteni,
Iatã cã am ajuns la trimiterea cu numãrul 1.000.
Este cazul sã îmi iau o vacanþã lungã. Aº vrea sã scriu ºi
eu câte ceva...
Vã doresc multã sãnãtate ºi putere de muncã ºi nu uitaþi
sã colaboraþi cu revistele pe care vi le-am recomandat.
Bilanþul meu?
3.000 de articole redactate ºi multe fotografii la care
le-am fãcut graficã (dacã le adun ºi pe cele neorganizate, poate
se fac 4.000):
- la revista „Agero” din Germania, unde am fost redactor
– 1.000 de articole
- la revista „Romanian VIP” din Statele Unite, unde am
fost redactor ºef – 1.000 de articole
- independent din 2010... am redactat 1.000 de articole.
Anul trecut am înfiinþat „Rexlibris Media Group”, pentru
a-i uni pe toþi cei care s-au dedicat scrisului ºi care mi-au trimis
materiale spre redactare, rãspândire ºi publicare. Numãrul lor?
Peste 700.
Celor de la reviste le-am trimis, la fiecare articol pe care
l-am editat, ºi adresa de e-mail a autorului, pentru a se putea
crea legãturi mai puternice ºi colaborãri fãrã intermediul meu...
M-au întrebat unii dacã nu mi-e fricã sa nu îmi pierd „muºterii”.
Nu, nu mi-a fost fricã... de aceea am continuat trimiterile cu
adresa la vedere.
Motivaþia muncii mele?
Sunt plecat de 32 de ani din þarã ºi deseori am dus (aici...
la capãtul Pãmântului) dorul de literatura româneascã.
ªtiþi cu ce m-am ales din munca mea?
Am citit în amãnunþime toate materialele pe care le-am
redactat. Pãi, nu a meritat efortul?
ªi mi-am fãcut o mulþime de prieteni virtuali! (Pe majoritatea nu i-am întâlnit fizic niciodatã!)
Am lucrat cu peste 60 de publicaþii, online ºi pe hârtie...
de pe 4 continente. Multe au apreciat munca mea ºi acest lucru
m-a bucurat... Multe m-au pus redactor din oficiu... sau colaborator, cu toate ca nu am cerut-o... dar sincer sa fiu, m-am
bucurat!
Atenþionez revistele cã am o bazã destul de mare de fotografii pe care le ofer tuturor celor care au nevoie pentru a le ataºa
la articolele publicate. Desigur cã în timp o voi completa ºi cu cei
care mi-au trimis poze ºi lipsesc din albumele foto de pe contul
meu de FaceBook. Faceþi click pe toate albumele (mã refer la
Poeþi, Scriitori, Eminescu etc.). Sper sã îi gãsiþi, sau sã vã regãsiþi. Consider ca am o colecþie ineditã de portrete Eminescu!
Vã doresc sãnãtate, bucurii ºi SÃ NE CITIM DE BINE!
Cu preþuire
George ROCA
PS. Îmi cer scuze de la cei pe care i-am dezamãgit...
câteodatã, dar nu am fãcut-o din ignoranþã, ci din lipsã de timp!
TEMPUSFUGITOZA, bat-o vina! Voi încerca sã reiau interviurile pentru volumul 3. Acest e-mail l-am trimis la peste 100 de
persoane, corespondenþi, scriitori, poeþi, redactori de reviste,
critici literari etc...
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George ROCA un român
pentru românii
de pretutindeni
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Eugen Cojocaru,
Vicepreºedintele Asociaþiei Scriitorilor
Români din Germania ne invitã la lecturã
De curând, publicistului ºi scriitorului român stabilit în Germania, Eugen Cojocaru, i-a
fost tradusã în limba germanã lucrarea Big
Bangs Back, apãrutã în România în anul 2006,
propusã pentru Premiul de Prozã al Uniunii
Scriitorilor din România în acelaºi an ºi desemnatã de revista de culturã Discobolul drept
„Cel mai bun roman al anului 2006”, titlul ediþiei germane fiind Liebe, Revolutionen und
andere Freiheiten. Lansarea versiunii germane
s-a desfãºurat la Stuttgart, la noua Bibliotecã
Centralã (Stadtbibliothek), precedatã fiind de
interviuri ºi prezentãri în mass-media germanã,
în termeni elogioºi.
„La peste 22 de ani de la Revoluþia
românã din decembrie 1989, încã nu existã un
consens despre cele întâmplate în realitate.

Liebe, Revolutionen und andere Freiheiten (titlul original: Big Bangs Back) este expresia unei necesare mãrturisiri ºi, în acelaºi
timp, o reconstrucþie a evenimentelor trãite de
autor ca participant direct. Dupã Revoluþie, tânãrul jurnalist, de atunci, luptã pentru victoria
deplinã a înnoirilor democratice. Dezamãgit de
evoluþia evenimentelor, pleacã, dupã o invitaþie
oficialã, în Statele Unite cu gândul sã rãmânã
acolo – însã, ceea ce vede, nu se ridicã la aºteptãrile sale: þara «tuturor posibilitãþilor» nu e atât
de democraticã, pe cât doreºte sã arate!
Întâmplãrile de la ºi dupã Revoluþie sunt
împletite ºi analizate în secvenþe paralele cu cele
din America: «acestea reprezintã cele douã axe
pendulante între Est-Vest, ieri-azi», remarcã
Eugen Cojocaru.”

Eugen Cojocaru, jurnalist ºi scriitor
S-a nãscut în 1965 la Vaslui. A absolvit Facultatea de Litere din Cluj în 1987.
Din 1983 desfãºoarã o bogatã activitate publicisticã (în þarã colaboreazã la: Fãclia, Steaua,
Tribuna, Echinox, Napoca Universitarã, Familia, Poesis, Astra, România Literarã etc.; în strãinãtate
– SUA, Germania, Canada, Danemarca, Franþa º.a. – la Origini,
Observator, Dorul, Cuvântul românesc, Lumea româneascã, New York
Magazin º.a. Publicã: articole, reportaje, interviuri, povestiri, poezii,
criticã de teatru ºi film, studii de istoria ºi teoria artei. Multe dintre ele au
fost traduse în francezã, germanã ºi englezã.
La 22 decembrie 1989 se numãrã printre fondatorii primei reviste
libere, independente, anti-comuniste din România, sãptãmânalul Atlas –
Clujul liber, al cãrei redactor ºef adjunct este pânã în august 1990, când
decide sã rãmânã în Germania, unde primeºte azil politic.
ªi-a pãstrat legãturile cu publicistica româneascã în calitate de corespondent extern în Germania (România Liberã, Curierul Naþional,
Evenimentul Zilei, Ziua, Monitorul de Cluj, România Literarã,
Convorbiri Literare, Astra, Familia etc.). Despre acea perioada de început mãrturiseºte: „În schimb
munca literarã am întrerupt-o, fiind ocupat mai mult cu lupta pentru o supravieþuire cât mai onorabilã
într-o societate occidentalã cãzutã în degringoladã ºi cãutându-ºi o identitate din ce în ce mai mercantilã
ºi anti-culturalã dupã cãderea «Cortinei de Fier» ºi unirea celor douã Germanii, în 1990.”
Ca galerist ºi impresar, din 2003, organizeazã numeroase expoziþii de artã plasticã româneascã
ºi internaþionalã în Germania, Belgia ºi România.
Este co-fondator al Comunitãþii ortodoxe române „Naºterea lui Isus Cristos” (1997) ºi al
Asociaþiei Româno-Germane (2000) – ambele în Stuttgart, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, vicepreºedinte al Asociaþiei Scriitorilor Români din Germania, Membru al Asociaþiei
Internaþionale a Artiºtilor Români – LITERART XXI.
Lucrãri publicate în volum: Rezistenþa veselã sau D’ale Balcanismelor – prim volum dintr-o
Quadrilogie a spiritului românesc decodat pe linie ludic-ironicã, Arta – Concept ºi istorie, piesa de
teatru The Windoors, Big Bangs Back – roman, România – ªocul viitorului – publicisticã, Plimbare
pe tãiºul gândului – poeme, Isus.
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delicatese româneºti, cu plãcute ºi animate
schimburi personale de opinii între participanþi.”
Traducerea vine sã confirmare valoarea ºi
interesul pe care îl prezintã lucrarea lui Eugen
Cojocaru. Citind despre reuºita acþiunii nu ne
putem împiedica sã gândim cã acestea sunt acte
de naturã sã contribuie la fãurirea unei imagini
pozitive a românilor: talentaþi, reflexivi, creativi, dornici sã comunicare ºi împãrtãºire a valorilor cu alte culturi.

Români în China,
þara tuturor posibilitãþilor dar ºi a contrastelor
Valentina ROTARU

D

e ani de zile, tot mai mulþi români
sunt ferm convinºi cã se pot realiza
profesional ºi material doar în strãinãtate. Destinaþia lor însã nu mai este Anglia,
Franþa sau SUA, ci China. Mii de români lucreazã, în China, în companii locale sau multinaþionale, în domenii din cele mai diverse ºi sunt
bine plãtiþi. Pe an ce trece ºi numãrul studenþilor
români care opteazã sã studieze în China este în
continuã creºtere.
Din pãcate, nu existã o evidenþã clarã ºi
exactã a românilor care lucreazã în China ºi asta
poate ºi datoritã faptului cã, nu existã nici o
reglementare prin care fiecare cetãþean român
care intrã pe teritoriul R.P. Chineze sã se înregistreze la Ambasada României sau la consulatele române din Shanghai ºi Hong Kong. Nu-

mãrul românilor aflaþi acum pe teritoriul chinez
este între 1.000-2.000 de persoane.
Shanghai, Shenzhen ºi Beijing sunt oraºele unde se gãsesc cei mai mulþi români. Cei
care au ales sã munceascã în aceastã þarã au avut
de înfruntat o serie de probleme încã din primele
clipe de când au pus piciorul pe tãrâmurile chineze. Pentru românii din China a fost mai dificilã adaptarea mai ales la climã ºi la bucãtãria
chinezeascã, cu aromele ei particulare ºi cu absenþa pâinii. Dar mai mult decât orice, românii
au avut de trecut bariera de limbã, deoarece
chiar dacã ei vorbesc engleza foarte bine, pe
strãzile Chinei localnicii nu vorbesc engleza ci
limba lor, limbã care este total diferitã de tot ce
ºtiu sau au auzit românii vreodatã.
Chiar dacã s-au lovit de aceste probleme,
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La Biblioteca Centralã din Stuttgart
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În derularea evenimentului au fost
incluse dezbateri ºi prezentarea unor
fragmente din lucrare, în limba românã
ºi germanã, în lectura autorului.
Dar iatã o relatare de la faþa locului:
„În faþa unei sãli pline, Forum der
Kulturen Stuttgart, Forumul RomânGerman ºi Biblioteca Centralã (Stadtbibliothek) au prezentat Liebe, Revolutionen und andere Freiheiten de Eugen
Cojocaru. Este traducerea romanului
Big bangs Back (Ideea Europeanã, Bucureºti, 2006), cu un bun succes în România, pe care îl repetã, acum, în Germania. A primit, deja, o recenzie pozitivã în
Süddeutscher Zeitung, cel mai puternic ºi mai bun
cotidian german.
Numerosul public german, printre care au
fost prezenþi ºi români, a apreciat în mod deosebit evenimentul condus de criticul literar ºi
moderatoarea Marion Kadura, arãtându-se foarte interesat de cultura ºi literatura românã, de
istoria trecutã ºi actualã a României.
Dupã lectura ºi discuþiile în plen, serata
literarã a fost continuatã la un pahar de vin ºi
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românii au reuºit sã le depãºeascã, mulþi dintre
ei creându-ºi în China mica lor Românie, prin
simplul fapt cã în casã vorbesc româneºte, gãtesc româneºte, ascultã muzicã româneascã sau
urmãresc posturile româneºti de televiziune.
Primele legãturi diplomatice între China
ºi România s-au stabilit acum mai bine de 59 de
ani. Au avut loc schimburi culturale ºi economice.
Datoritã cuprinderii pe timpuri în aria aceluiaºi sistem socialist ºi a legãturilor de prietenie
configurate atunci, cetãþenii chinezi obiºnuiþi,
mai în vârstã, încã mai ºtiu câte ceva despre
România, se pare cã mai mult decât despre piramidele egiptene „Despre România generaþiile
mai în vârstã ºtiu foarte multe. Îi spun Lomania
ºi ºtiu de Ceauºescu, îºi amintesc de filmele
româneºti care se difuzau la ei înainte de ‘89 ºi
îºi imagineazã România ca pe un paradis. Eram
cu o colegã din Egipt ºi încercam sã le amintim
de piramide. Dar nu ºtiau nimic, în schimb vorbeau despre frumuseþile României” spune
într-un interviu publicat în Gândul, un român
care lucreazã în China.
De-a lungul anilor s-au scris numeroase
cãrþi ºi articole despre ambele þãri.
Un mare numãr de opere chinezeºti clasice, moderne ºi contemporane, precum Visul
din pavilionul roºu, Pe malul apei, Miezul Nopþii, Cãlãtorie spre Soare-apune, Întâmplãri din
lumea cãrturarilor au fost traduse în limba românã. România nu este nici ea o necunoscutã
pentru poporul chinez. Marele poet Mihai
Eminescu, scriitorul Mihail Sadoveanu, pictorul
Nicolae Grigorescu sunt binecunoscuþi. Gao
Xing, redactor ºi traducãtor din limba româna la
revista Literatura Lumii (World Literature), l-a
tãlmãcit pe Eminescu în limba chinezã dar ºi pe
alþi scriitori români: Mircea Nedelciu, Ana
Blandiana, Adrian Pãunescu, oferind cititorilor
chinezi posibilitatea de a intra în contact ºi cu
literatura românã contemporanã.
Universitatea de Studii Strãine din Beijing
(USSB) este cea mai veche universitate dar ºi
cea care oferã cele mai multe programe de limbi
strãine. Este consideratã a fi un centru naþional
pentru predare ºi cercetare a limbilor strãine, a
literaturilor strãine, ºi pentru studiile internaþionale, dar ºi un centru de formare a personalului cunoscãtor de limbi strãine, în special
interpreþi ºi traducãtori de înaltã calificare. Du-

pã cum este menþionat pe site-ul de prezentare,
Catedra de limba românã, care face parte din
ªcoala de Limbi ºi Culturi Europene a Universitãþii, a luat fiinþã în 1956 ºi astãzi, în cadrul
ei, activeazã 4 cadre didactice: 3 profesori chinezi ºi un lector român.
În cei 56 de ani de existenþã, Catedra de
limba românã a format mai bine de 200 de licenþiaþi, 11 masteri ºi 3 doctori, iar cei mai mulþi
dintre aceºti absolvenþi au ajuns astãzi cadre de
bazã în diplomaþie, economie ºi comerþul exterior, culturã, armatã, tehnicã, ºtiinþã, mass-media, învãþãmânt, cercetare, sport etc. Ceea ce
este demn de remarcat este faptul cã, aceastã
catedrã a asigurat fãrã întrerupere procesul de
învãþare în toþi aceºti ani.
În ceea ce priveºte activitatea de cercetare
a limbii ºi literaturii române, rezultatele obþinute
de aceastã secþie sunt bogate. S-au tipãrit mai
bine de 10 manuale pentru studenþii chinezi,
care includ cursul practic, cursuri de gramatica
limbii române, de literatura românã, un ghid de
conversaþie, audiþie ºi compunere în românã etc.
Cea mai valoroasã realizare este publicarea, în
anul 1996, a Dicþionarului chinez-român ºi a
Dicþionarului român-chinez, instrumente de lucru indispensabile tuturor celor care învaþã sau
folosesc concomitent limbile chinezã ºi românã.
Filiala China a Ligii Studenþilor Români
din Strãinãtate (LSRS) a luat fiinþã la Beijing pe
data de 3 iunie 2011 ºi este coordonatã de Ema
Stoian, care deruleazã un masterat regie film la
Beijing Film Academy. Menirea acestei Ligi
este de a-i ajuta pe studenþii români sã se simtã
mai aproape de casã, de la mii de kilometri
depãrtare. Numãrul membrilor LSRS China este
fie incert, fie secret, cert este cã, aici învaþã peste
50 de români la diferite universitãþi de pe întreg
cuprinsul marelui stat asiatic.
Tot mai mulþi studenþi sunt dispuºi sã
munceascã 2-3 ani în China dupã terminarea
studiilor ºi asta deoarece au înþeles ce înseamnã
sã trãieºti ºi sã munceºti în era globalizãrii. Ei
acceptã mai uºor ideea de a lucra pe pieþe internaþionale, altele decât cele europene sau americane, în companii multinaþionale.
Se vorbeºte mult despre China. Nu existã
zi în care sã nu aflãm, fie cã vrem sau cã nu
vrem, o ºtire despre China, fiind una dintre zonele cele mai incitante ale lumii actuale care
atrage pe zi ce trece tot mai mulþi români.

Informaþii preluate de pe:
www.bfsu.edu.cn, http://dantomozei.wordpress.com, www.hotnews.ro, www.gandul.info º.a.
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Diplomaþi ºi regi suedezi în spaþiul românesc
George CRISTEA
Stockhom, Suedia
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Vizita nu a fost întâmplãtoare. Era legatã de
evenimente consumate cu puþin timp în urmã în
arealul sud-est european, în care România fusese
adânc implicatã: þara luase parte, ca aliatã a Rusiei,
la rãzboiul împotriva Turciei; învinsese ºi îºi câºtigase independenþa de stat, dupã multe secole de
suzeranitate otomanã. Regele Suediei voia sa-l felicite pe domnitorul Carol pentru victoria pe câmpul
de luptã ºi sã sublinieze fericitele consecinþe. În
semn de omagiu pentru merite excepþionale, prinþul
moºtenitor aducea cu dânsul, din partea regelui ºi
tatãlui sãu, Ordinul Serafimilor, cea mai înaltã decoraþie suedezã.

Totuºi, argumentele mai sus invocate pentru
justificarea unei astfel de vizite nu erau suficiente,
cãci, din câte ºtim, alte capete încoronate ale Europei nu se grãbiserã sã procedeze la fel.
Care sã fi fost cauza? În opinia noastrã, rãspunsul cel mai plauzibil nu poate sã fie decât acela
cã familiile domnitoare din cele douã þãri erau înrudite ºi erau în relaþii bune. Într-adevãr, soþia regelui Oscar II, regina Sofia, era sorã cu mama
reginei Elisabeta a României; deci aceasta, ultima,
era nepoatã de sorã a cuplului regal suedez; ei se
cunoºteau, Elisabeta fusese la Stockholm cu mama
ei înainte de a veni în România ºi, dupã propria-i
mãrturisire, se simþise minunat. Prinþul moºtenitor
Oscar Gustaf era, prin urmare, vãr primar cu
Elisabeta ºi Carol.
Cunoaºtem foarte puþine detalii despre ºederea
propriu-zisã a prinþului moºtenitor în România.
Aflãm câteva amãnunte din scrisoarea domnitorului
Carol cãtre regele Oscar, ca rãspuns la mesajul pri-
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Diplomatul Claes RDlamb
prin Þãrile Române
Printre primii diplomaþi suedezi care au ajuns
prin pãrþile noastre, Claes RDlamb este unul dintre
cei mai importanþi. Baron, magistrat, membru în
Consiliul de stat, trimis extraordinar al regelui sãu la
Sublima Poartã în anul 1657, el a strãbãtut teritoriul
a ceea ce astãzi este România de la Oradea la Cãlãraºi, în diagonalã, lãsându-ne un material documentar deosebit de interesant ºi relevant despre cele
vãzute ºi trãite.
Printre oraºele pe care RDlamb le-a cunoscut,
cele care i-au plãcut mai mult au fost Târgoviºte ºi
Sibiu. În spatele acestor imagini, îndãrãtul acestor
vizite oficiale, simþim o caldã simpatie faþã de oamenii simpli. Contactul veritabil cu populaþia românã începe când RDlamb ºi grupul sãu au pãrãsit
regiunea Braºovului pentru a trece în acea a Muscelului ºi în valea Dâmboviþei. Cu totul excepþionalã
ca valoare documentarã este relatarea întâlnirii cu
þãranii români de la Rucãr ºi Dragoslavele, „conversaþia” lui RDlamb cu ei „în latinã” ºi senzaþia
diplomatului suedez, auzindu-i, de a se fi întors cu
2000 de ani în urmã la Roma.
Citãm: “Românii (valahii) acestui sat, la fel ca
ºi cei din satul precedent prin care am trecut, erau
foarte miraþi de apariþia suedezilor; nu mai vãzuserã
niciodatã aºa ceva. Ei constatarã cã aceºti suedezi
erau oameni tineri, înalþi. Dar toþi cei care locuiau în
aceste douã sate vorbeau latina, atât bãrbaþii, cât ºi
femeile. Totuºi, accentul lor era puþin denaturat.
Erau descendenþi ai vechilor ºi autenticelor colonii
romane. Toþi erau atât de fericiþi cã nici nu se putea
descrie. Ne-au spus cã nu avuserã încã niciodatã
bucuria de a auzi pe cineva [strãin, n.n.] vorbind
limba lor maternã. Noi nu eram mai puþin miraþi sã
auzim latina, vorbitã ca proprie limbã maternã a
acestor oameni. Aveam impresia cã ne gãseam în
mijlocul anticilor Romani. Ne înconjurau cu nevestele ºi copiii lor ºi ne-au urat succes ºi prosperitate.”
Prinþul moºtenitor Oscar Gustaf Adolf
la Bucureºti (1879)
Primul vlãstar de „os domnesc” suedez care a
venit în Romania – dupã 170 de ani de la sosirea lui
Carol XII la Bender – a fost fiul mai mare al regelui
Oscar II, printul moºtenitor Oscar Gustaf Adolf. El a
fost, în acelaºi timp, primul membru al familiei
Bernadotte, Casa domnitoare a Suediei, ajuns vreodatã pe pãmânt românesc.
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mit prin baronul de Essen. Iatã mai jos un pasaj
semnificativ:
“[...] Aº ascunde de asemenea sentimentele
mele cele mai intime dacã nu aº spune Majestãþii
Voastre cât am fost de flatat de atenþia afectuoasã a
Majestãþii Voastre de a-mi remite însemnele Ordinului
Serafimilor prin fiul Sãu mult iubit, Alteþa Sa Regalã
Prinþul Regal al Suediei ºi Norvegiei, a cãrui ºedere în
România a lãsat cele mai bune amintiri […]”
De asemenea, ºtim cã pe drumul de întoarcere, diferit de cel de venire, el a fãcut un popas de
câteva zile ºi la Sinaia.
Treizeci ºi unu de ani mai târziu, în 1910,
prinþul moºtenitor Gustaf Adolf va veni din nou în
România, de aceastã datã ca rege, cu titlul de Gustaf
al V-lea.

Stockholm în 1885, cu Arvid Öhman solist, bucurându-se de un real succes.
Presa localã a fost unanimã în a aprecia, printre altele, frumuseþea ºi bogãþia costumelor naþionale româneºti.
În domeniul literar propriu-zis, lui Carmen
Sylva i-a apãrut, în suedezã, un volum intitulat Poveºti alese ºi legende, inspirat din folclorul românesc.
Venirea perechii regale suedeze în România a
avut loc în primãvara anului 1885. Ea nu a fost
prevãzutã într-un plan riguros ºi cu mult timp înainte
programat, aºa cum cerea protocolul în asemenea
cazuri. A fost, la început, o cãlãtorie fortuitã, care
s-a transformat însã într-o vizitã oficialã scurtã, dar
spectacularã, din care n-a lipsit niciun ingredient
pentru a o face memorabilã.

Regele Oscar II ºi Regina Sofia
în România (1885)
Oscar II (21 ianuarie 1829 - 8 decembrie
1907) a fost fiul lui Oscar I ºi nepot direct al lui
Carol al XIV-lea Ioan (Charles Jean Baptiste Bernadotte în francezã - sau Carl XIV Johann dupã grafia
suedezã). El a fost rege al Suediei între 1872 ºi 1907
ºi, totodatã, al Norvegiei, pânã în 1905, când s-a
produs ruptura (paºnicã) dintre cele douã þãri, iar
Norvegia a devenit de atunci independentã.
Regina Sofia era o persoanã energicã, cu un
caracter ferm ºi profund religioasã. Cu Oscar a avut
patru fii. În timpul vieþii, ea s-a dedicat, în afara
educaþiei copiilor sãi, operelor de binefacere ºi
emancipãrii femeilor. Dupã 1877, sãnãtatea i s-a
ºubrezit din ce în ce mai mult ºi, dupã ce, în 1907, a
rãmas vãduvã, s-a stins din viaþã în palatul regal de
la Stockholm, la 30 decembrie 1913.
Dacã i-am dedicat câteva rânduri mai mult,
acest lucru se datoreazã faptului cã ea a fost sorã cu
prinþesa de Nassau, cãsãtoritã Wied, mama reginei
Elisabeta, - Carmen Sylva -, soþia regelui Carol I de
Hohenzollern al României.
Dupã cum ne spune Fanny Eksenstierna, o
scriitoare suedezã care – printre altele – a publicat o
carte biograficã despre Elisabeta (Carmen Sylva,
drotting Elisabeth av Rumänien en levnadsteckning
/ Carmen Sylva, Regina Elisabeta – o imagine vie,
Uppsala, 1916), Sofia ºi Elisabeta nu erau numai
rude, dar ºi prietene apropiate ºi, încã în Germania
fiind, îºi fãceau vizite reciproce dese.
Se pare cã prietenia a continuat, în pofida
distanþei, ºi dupã ce ele au devenit regine. Datoritã
talentelor ei literare, Carmen Sylva ajunsese sã fie
cunoscutã în lumea scriitoriceascã de pe continent;
la Sinaia, se perindau poeþi, artiºti, compozitori, atât
români, cât ºi strãini. În 1880, Elisabeta i-a avut ca
oaspeþi pe compozitorul suedez Ivar Hallström ºi pe
cântãreþul Arvid Öhman. Câþiva ani mai târziu,
Carmen Sylva a terminat de scris un libret de operã,
pe care l-a încredinþat lui Hallström ºi acesta îl puse
pe note. Opera s-a numit Neaga ºi era inspiratã din
viaþa þãranilor români. Spectacolul a avut loc la

Cãlãtoriile familiei regale suedeze
în România
Vizita regelui Oscar II la Bucureºti a avut un
ecou neobiºnuit de puternic, care a trecut chiar dincolo de fruntariile de atunci ale þãrii, cum ar fi, de
exemplu, peste Carpaþi la românii din Transilvania,
provincie pe atunci fãcând parte din Imperiul
Austro-Ungar.
Una din cele mai importante publicaþii în
limba românã apãrea, în acele vremuri, la Sibiu ºi se
numea Observatorul (Observatoriul - în grafia timpului). Corespondentul ei la Bucureºti a publicat în
numãrul 28 (Anul 8) din 20 aprilie 1885 o largã
relatare asupra vizitei regelui suedez, datatã 4/16
aprilie (pp. 110-111), cel puþin la fel de detaliatã ca
cea din L’Indépendance Roumaine. Este interesant
de remarcat faptul cã românii din Ardeal erau foarte
bine informaþi despre tot ce se întâmpla „dincolo de
munþi”. Mai mult chiar, Carol I este numit „regele
nostru”, iar Elisabeta - „graþioasa noastrã reginã”.
Articolul se terminã cu constatarea cã „mulþumitã simþului de ordine care caracterizeazã poporul
român ºi silinþelor depuse de cei însãrcinaþi cu menþinerea ordinei, aceastã serbare s-a desfãºurat în cea
mai deplinã liniºte, cu toatã îmbulzeala care a fost
ieri ºi azi pe strãzi.”
Cãlãtoria privatã a regelui Oscar II al Suediei,
devenitã, la Bucureºti, la întoarcerea sa de la Constantinopol, vizitã oficialã, a confirmat nu numai
strânsele legãturi de rudenie dintre cele douã case
regale, ci ºi sentimentele de simpatie, respect ºi
preþuire ale românilor pentru îndepãrtata þarã scandinavã ºi suveranii ei.
Legãturile regelui Gustaf V cu România
Cel care, în calitate de prinþ moºtenitor cu
numele de Oscar Gustaf Adolf a fost în România în
1879 la Bucureºti ºi 1-a decorat, în numele tatãlui
sãu, regele Oscar II, pe domnitorul Carol I de
Hohenzollern cu cel mai înalt ordin suedez, acela al
Serafimilor, a revenit în România ca rege, în vizitã
privatã, cel puþin o datã, dupã unele surse chiar de
douã ori.
În opinia noastrã, acest fel de vizite sunt cel

puþin la fel de valoroase precum cele oficiale, care
pot fi de multe ori formale ºi protocolare. Revenirea
lui Gustaf în România aratã relaþiile strânse cu rudele de aici care, inerent, au influenþat pozitiv ºi
legãturile dintre cele douã state.
În primãvara anului 1910, intervine vizita privatã a regelui Gustaf V la Sinaia. Regele suedez
fusese la o curã de ape minerale în Germania, pe
lângã München, ºi la terminare, înainte de a reveni
în Suedia, dorea sã se odihneascã o sãptãmânã într-o
ambianþã intimã, în România. Informaþii mai ample
legate de acest subiect am gãsit la Arhivele Statului
din Stockholm ºi anume în actele ministerului de
Externe suedez, Cote: UD-1902. Dossier 24.
La Sinaia, lucrurile se mai schimbaserã ºi
acolo în ultima vreme: regele Carol, chiar în primãvara respectivului an, suportase o operaþie de
rinichi, dar durerile nu-l pãrãsiserã încã, iar regina
pierduse rude apropiate din Germania. De aceea,
vizita lui Gustaf, sã nu uitãm, vãr primar cu perechea
regalã, le-a produs tuturor o mare bucurie ºi a constituit un eveniment de familie pe care toþi au vrut
sa-l imortalizeze pe peliculã.
Spre sfârºitul anului 1914, moare Carol I.
Regele Ferdinand, urcat pe tron, îl anunþã pe regele
Gustaf V de eveniment.
Peste nici doi ani de la acest eveniment, în august 1916, România intrã în rãzboi alãturi de Puterile aliate. Regina Maria, soþia regelui Ferdinand,
dovedeºte un angajament total. Ea comandã din
Apus mai multe grupuri chirurgicale motorizate
pentru armata românã dar ele nu puteau fi aduse
decât prin nordul Europei, cãci în centrul continentului era rãzboi. Suedia era însã þarã neutrã ºi
pentru tranzit de materiale prin interiorul ei, pentru

þãri beligerante, era nevoie de autorizaþia personalã a
regelui; problema era foarte sensibilã, chiar dacã
transportul nu conþinea armament sau echipament
militar. În cererea consulului de la Galaþi din 19
octombrie 1916, solicitarea era formulatã cu precauþie, referindu-se la „ambulanþele Reginei Maria a
României”. Rãspunsul era pe mãsurã: „Regele Suediei autorizeazã tranziþia prin teritoriul suedez a ºase
grupuri chirurgicale complimentare hipomobile aparþinând Majestãþii Sale Regina Maria a României.”
Foarte puþin dupã aceea, o telegramã din Bucureºti se adresa Stockholmului cerând „autorizaþie
de tranzit ºi preferinþã” prin teritoriul suedez, de astã
datã a 200 de auto-ambulanþe, 20 de camioane atelier ºi alte 6 grupuri operatoare, „comandate în Franþa ºi Anglia de Crucea Roºie Românã aflatã sub
patronajul reginei României”.
De fapt, Suedia însãºi a oferit ºi trimis material sanitar în România.
Dupã rãzboi, regele Gustaf V a încurajat industriaºii suedezi sã investeascã în România, încercând astfel sã contribuie la dezvoltarea ºi modernizarea României.
Când fiul sãu, prinþul moºtenitor Gustaf
Adolf (viitorul rege Gustaf VI) a vizitat România, în
1937, el 1-a sfãtuit ca în programul sãu sã prevadã ºi
o întâlnire cu colonia suedezã care se afla în regiunea Braºovului, unde erau implantate câteva întreprinderi de ale lor, ceea ce s-a întâmplat.
Se pare ca Gustaf V s-a simþit cel mai legat de
familia regalã românã ºi de þara noastrã ºi, avem
toate motivele s-o credem, sentimentele erau reciproce; în 1947, ultima cãlãtorie în strãinãtate pe
care regele Mihai, înainte de a fi silit sã abdice, a
fãcut-o, a fost la Stockholm!

Revista presei : mass-media despre români
februarie – martie 2012
selecþie de Laviniu ARDELEAN
Revista „Românul Australian” a ajuns la
numãrul 200 în cei 35 de ani de apariþie
Romanian Global News, 1 februarie,
www.rgnpress.ro

Publicaþia Societãþii Românilor din Australia,
a ajuns la 35 de ani de la apariþie. Sub noul nume,
Românul Australian, a ajuns la numãrul 200, ne
transmite dl Emil Cica, editorul publicaþiei româneºti din Australia. Din anul 1997 pânã în anul 1992
publicaþia Societãþii se numea Unirea Româneascã,
apoi fiind cunoscutã sub numele de Românul Australian. Din sumarul numãrului 200 spicuim : impresii ºi gânduri despre Mica Unire, manifestaþiile
din Bucureºti, pagini din istoria creºtinismului, pre-

zentãri ale unor români australieni – în aceastã ediþie
despre Nicu Cojocaru, prosper om de afaceri, o
paginã de culturã, ºtiri ºi comentarii din þarã, o
paginã dedicatã sfaturilor de sãnãtate ºi o alta glumelor. Abonamente la ziarul “RomânulAustralian”
se pot face trimiþând suma de $ 20 la ROMANIAN
SOCIETY OF AUSTRALIA, P.O. Box 311, Chadstone Centre 3148 Victoria, membrii cotizanþi ai
Societãþii Româneºti primesc ziarul gratuit.
Un profesor român a fost decorat de
preºedintele Austriei / Alexandra Jeles
România liberã, 4 februarie,
www.romanialibera.ro

Profesorul român George Guþu de la Facul-
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tatea de Limbi ºi Literaturi Strãine a Universitãþii
din Bucureºti a fost decorat cu „Crucea Austriacã de
Onoare pentru ªtiinþã ºi Artã”. George Guþu a primit
aceastã distincþie în semn de recunoaºtere pentru
contribuþia sa continuã, de decenii, la studierea ºi
promovarea culturii, literaturii ºi civilizaþiei
austriece atât în domeniul educaþional cât ºi în cel al
cercetãrii ºtiinþifice din România. În cei peste 40 de
ani de activitate didacticã ºi de cercetare ºtiinþificã,
de organizare ºi dezvoltare a germanisticii din România, ca punte de legãturi culturale ºi umane
strânse ºi eficiente dintre România ºi þãrile germanofone (Germania, Austria, Elveþia), George
Guþu ºi-a consolidat permanent renumele de bun
specialist. A publicat opt cãrþi proprii, peste 50 de
cãrþi în colaborare sau editate, peste 150 de studii de
specialitate, traduceri din limba germanã în românã
(Stefan George, Ingeborg Bachmann, Paul Celan,
Gottfried Benn, Hermann Hesse, Hans Magnuss
Enzensberger, Raymund Netzhamer, Emil Cioran
etc.) ºi din românã în germanã. Printre volumele
realizate de prof. Guþu ºi care au avut o deosebitã
rezonanþã se numãrã traducerile sale din Hermann
Hesse (Siddhartha, Lupul de stepã), Jurnalul arhiepiscopului romano-catolic de Bucureºti Raymund
Netzhammer (1905-1924) sau cele douã volume de
impresii de cãlãtorie ale aceluiaºi arhiepiscop, intitulate Din România.
Poveste româno-evreiascã elogiatã
în presa americanã / Gabriela Lupu
România liberã, 6 februarie,
www.romanialibera.ro

O scriitoare americanã de origine românã este
lãudatã într-un articol amplu publicat recent în The
New York Times. Ramona Ausubel, nãscutã în
Santa Fe, statul New Mexico, a debutat cu romanul
Nu e nimeni aici decât noi toþi în care foloseºte
amintirile bunicii ei de pe vremea când era copil
într-un sat din nordul României. Deºi, în linii mari,
povestea din No One Is Here Except All of Us se
petrece pe fundalul acþiunilor dezlãnþuite împotriva
populaþiei evreieºti, Ramona Ausubel nu merge pe
firul realist al mãrturiilor directe, gen Primo Levi
sau Elie Wiesel, supravieþuitori ai lagãrelor de concentrare. Scriitoarea a preferat mai degrabã sã
evadeze într-o zonã fantasticã. În articolul din New
York Times, semnat de Jane Ciabattari, se apreciazã
exact acest filon fantezist, poetic, ce îmbracã într-o
aurã de inocenþã amintirile de familie. Char dacã
este plasatã în timpuri tulburi, în anii ‘40, acþiunea
pare a se dezvolta într-un fel de Eden primordial în
care oamenii sunt protejaþi de atacurile realitãþii.
Lumea aºa cum este ea cu adevãrat pare a fi mai mult
un univers paralel. Sau cel puþin aºa stau lucrurile la
începutul poveºtii, în 1939, când pacea patriarhalã
din sãtucul Zalischik din nordul României nu este
tulburatã de nimic. Lucrurile erau perfect aºezate,
viaþa se ducea în bunã rânduialã ºi, cum ar spune
Marin Preda, timpul avea o nesfârºitã rãbdare cu
oamenii. O realitate privitã cu ochi buni, de copil,
care se simte, orice s-ar întâmpla, apãrat de cei mari.

Încã 14 parohii ortodoxe române
recunoscute de statul spaniol
Agenþia de ºtiri Basilica, 18 februarie,
www.basilica.ro

Dupã recunoaºterea juridicã, în luna octombrie 2011, a primelor 68 de parohii ortodoxe române
din Spania, statul spaniol anunþã recunoaºterea altor
14 parohii din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei ºi Portugaliei. Decizia a fost adoptatã de Departamentul de Relaþii cu Confesiunile
Religioase din cadrul Ministerului Culturii ºi
Justiþiei, în urma unui proces amplu demarat în anul
2009, prin grija Preasfinþitului Episcop Timotei,
dupã cum informeazã Ziarul Lumina. Prin aceastã
recunoaºtere, preoþii români vor beneficia de
drepturile financiare prevãzute de respectivul statut.
În scurt timp, preoþii vor intra ºi în posesia documentelor care atestã recunoaºterea juridicã a parohiilor lor. În momentul de faþã sunt recunoscute juridic 82 de parohii dintre cele 90 existente pe
teritoriul Spaniei.
Alfabet în „limba vlahã“, inventat
pentru românii din Serbia?
Ziare.com, 19 februarie, www.ziare.com

Românii care trãiesc în Serbia ar putea fi
obligaþi sã foloseascã un nou alfabet, de cãtre autoritãþi, un alfabet chirilic modificat, care va avea
sunetele a ceea ce sârbii numesc „limba vlahã“, pe
care o considerã diferitã de limba românã. Cel care a
creat acest alfabet este Sinisa Celojevic, unul dintre
liderii Consiliului Naþional al Minoritãþii Vlahe
(CNMV), informeazã publicaþia sârbeascã Poliika,
citatã de Adevãrul. Acesta e un organism de stat care
ar trebui sã reprezinte drepturile minoritãþii româneºti din Serbia. Cu toate astea, nici Celojevic ºi nici
ceilalþi membri ai Consiliului nu sunt români, ci sunt
etnici sârbi. Noul alfabet vlah este de fapt cel sârbesc, plus 5 semne grafice adãugate „pentru a respecta specificul sunetelor limbii vlahe“. Celojevic a
declarat cã face acest lucru pentru a demonstra cã
limba vlahã e diferitã de limba românã.
Cinci arhitecþi români schimbã
faþa Kievului / Vlad Ignat
Adevãrul, 24 februarie, www.adevarul.es

Tinerii Vlad, Alexandru, Rozina, Cristina ºi
Iulian au uimit Europa cu un proiect de proporþii
prin care Kievul va fi complet refãcut. Cei cinci
specialiºti în frumuseþe urbanã din România au pus
pe hârtie, în doar douã luni, schiþele dupã care Kievul va fi modificat aproape complet urbanistic ºi
arhitectural, în urmãtorii 15 ani. Vlad Stoica,
Alexandru Tudose, Rozina Dragomir, Cristina Zlota
ºi Iulian Canov, toþi absolvenþi ai Universitãþii „Ion
Mincu” din Bucureºti, sub îndrumarea profesorului
lor, Gabriel Pascariu, au decis, la începutul lunii
noiembrie a anului trecut, sã participe la unul dintre
cele mai mari concursuri de urbanism din Europa,
denumit „Perlele Dneprului”. Proiectul pentru care
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Adevãrul, 24 februarie, www.adevarul.es

Un agent de origine românã al poliþiei statului
Washington a fost împuºcat mortal, joi dimineaþã,
de un infractor aflat la volanul unui autovehicul, pe
care îl oprise pentru un control pe autostradã ºi care
apoi s-a sinucis. Tony Rãdulescu, în vârstã de 44 de
ani, s-a nãscut la Bucureºti ºi s-a mutat în Statele
Unite când avea 14 ani. El lucra la poliþia statului
Washington (State Patrol) de 16 ani ºi era detaºat la
biroul agenþiei din Bremerton. Rãdulescu a oprit pe
autostrada 16 un autovehicul condus de Joshua J.
Blake, în vârstã de 28 de ani, ºi a transmis prin radio
datele maºinii pentru a fi verificate. Rãdulescu nu a
mai sunat înapoi la secþie, astfel cã un adjunct al
ºerifului din comitatul Kitsap s-a deplasat la locul
indicat de pe autostradã ºi l-a gãsit rãnit. Agentul a
fost transportat la Centrul Medical St. Joseph din
Tacoma, unde a fost pronunþat decesul sãu, relateazã
Seattle Times. Bãrbatul suspectat cã l-a împuºcat
este un infractor care ameninþase cã va rãni poliþiºtii
dacã va fi arestat din nou, potrivit Departamentului
de Corecþie (DOC) al statului.
Concurs de culturã generalã
„Cunoaºte România” /
Cornel Drinovan
Universul românesc, 25 februarie,
www.universulromanesc.net

La 18 februarie, Ambasada României la Madrid a organizat la sediul misiunii diplomatice cea
de-a doua etapã a concursului de culturã generalã
„Cunoaºte România”. Concursul de culturã generalã
„Cunoaºte România”, ediþia 2012, a reunit în etapa a
doua 27 de copii grupaþi în 9 echipe. Concurenþii au
provenit din rândul elevilor români care urmeazã
cursurile LCCR în localitãþile Aranjuez, Fuenlabrada, Mostoles, Parla, San Fernando de Henares ºi
Valdemoro. Copiii au rãspuns pe parcursul a trei
runde la întrebãri despre istoria, geografia, literatura, arta ºi cultura României. Concursul s-a încheiat
cu victoria echipei „Acvila” din localitatea Parla,
comunitatea autonomã Madrid. De asemenea, la finala din 3 iunie 2012 va participa ºi echipa „Danubius” din Fuenlabrada, comunitatea autonomã
Madrid, care s-a clasat pe locul II.

Ziare.com, 2 martie, www.ziare.com

Mica Ertegun este de o modestie remarcabilã.
Este vãduva mogulului muzicii Ahmet Ertegun, fondatorul Atlantic Records, s-a nãscut în România ºi
acum este designer de interior în New York. În loc
sã-ºi cumpere diamante, Mica a preferat sã doneze o
sumã uriaºã Universitãþii Oxford, cea mai mare donaþie
pentru o universitate înregistratã pânã acum. „Trebuie sã vorbim neapãrat despre bani?“, întreabã românca, la începutul interviului pentru The Telegraph. Programul de burse Mica si Ahmet Ertegun a
fost lansat marþi ºi presupune la acest moment oferirea de 15 astfel de oportunitãþi de studiu. Ulterior,
programul va evolua la 35 de burse anual. „Avem
deja peste 1.000 de aplicanþi. Vã puteþi imagina?
Ahmet era turc, eu sunt româncã. Cu cât amesteci
mai mult oameni diferiþi, cu atât mergi mai departe.
Imi doresc sã vãd cât mai mulþi oameni din afara
Angliei câºtigând aceste burse. Vreau sã vãd oameni
din Afganistan, din Orientul Mijlociu, musulmani,
creºtini, toate rasele de pe faþa Pãmântului”, spune
Mica.
Lansare volumului Comunitatea
româneascã din estul Serbiei.
Studiu geografic
Agenþia de ºtiri Basilica, 6 martie,
www.basilica.ro

În Sala Stoicescu din Palatul Facultãþii de
Drept, Universitatea din Bucureºti (Bdul. M. Kogãlniceanu nr. 36-46), miercuri, 7 martie 2012, începând cu ora 14:30, va avea loc lansarea volumului
Comunitatea româneascã din estul Serbiei. Studiu
geografic, volum semnat de Ionelia Toarcã. Dupã
cum ne informeazã dl. Cristi Dumitru, Director General,
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii
de Pretutindeni, evenimentul va fi moderat de
domnul Dorin Matei, preºedintele Fundaþiei Culturale Magazin Istoric. Studiul Comunitatea româneascã din estul Serbiei prezintã sub aspect istoric,
demografic, cultural ºi cu precãdere etnografic teritoriul cuprins între râurile Timoc, Morava ºi fluviul
Dunãrea. Lucrarea se evidenþiazã prin clarificarea aspectelor de geografie umanã din arealul moravo-timocean ºi prin furnizarea de elemente de noutate
despre comunitatea românilor în estul Serbiei.
Români care au învins criza.
În Argentina
România liberã, 21 martie,
www.romanialibera.ro

Doi conaþionali au ajuns în Argentina într-un
moment când populaþia încã mai resimþea efectele
crizei financiare care a lovit puternic aceastã þarã în
2001. Au pus pe picioare afaceri care astãzi se
bucurã de succes: unul deþine un imobil unde sunt
cazaþi studenþi strãini, iar celãlalt este patronul unei
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Erou român în SUA: agent al poliþiei
statului Washington, împuºcat mortal
de un infractor /
Oana Racheleanu

O româncã a donat peste 30 de milioane
de euro Universitãþii Oxford - /
Mãdãlina Mitan
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au intrat în competiþie a fost unul anunþat de Primãria Kiev. Mai exact, municipalitatea capitalei
Ucrainei a scos la concurs gãsirea unui concept prin
care sã fie conservate flora ºi fauna din Kiev, recunoscute ca fiind asemãnãtoare unei microdelte, ºi
care, totodatã, sã ofere cea mai bunã soluþie de trafic
în oraº. Edilii ucraineni au solicitat ca insulele râului
Dnepr sã fie conservate ºi totodatã integrate în viaþa
oraºului, dar sã le ofere locuitorilor ºi turiºtilor cele
mai moderne posibilitãþi de transport.
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companii de producþie video. 15 ianuarie 2012. 30
de români se strâng într-o casã din centrul oraºului
Buenos Aires. Comemorarea lui Eminescu reprezintã un bun prilej de a se întâlni ºi de a mai afla veºti
unul despre celãlalt. Are loc o slujbã într-o camerã
amenajatã ca un paraclis ºi unde slujeºte un preot
croat. Pânã în 2010, slujbele erau þinute de un preot
român care însã a fost nevoit sã se întoarcã în þarã
dupã ce Patriarhia a refuzat sã îi ofere sprijin financiar. „Astãzi suntem mulþi. De obicei nu ne
strângem mai mult de opt sau 12 persoane. E pe
undeva de înþeles, pentru cã Argentina este o þarã
mare ºi multora le este greu sã strãbatã sute sau mii
de kilometri pentru a ajunge în capitalã”, ne explicã
unul dintre amfitrioni, care adaugã imediat: „În Argentina existã 3.000 de români sau persoane ai cãror
pãrinþi sau bunici sunt de origine românã.”
Platforma civica Acþiunea 2012
organizeazã un miting dedicat Unirii
la Chiºinãu
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Ziare pe net, 22 martie, www.ziare-pe-net.ro

Peste 500 de voluntari ai Platformei civice
Acþiunea 2012 vor sãrbãtori duminicã pe strãzile din
Chiºinãu împlinirea a 94 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Lor li se vor alãtura membrii
altor organizaþii unioniste de peste Prut, care se
solidarizeazã pentru prima datã în cadrul aceluiaºi
eveniment. Sãrbãtoarea se va desfãºura sub forma
unui marº început la ora 16.00 pe bulevardul ªtefan
cel Mare, urmat de un concert la care participã trupe
locale. În faþa ambasadei României, manifestanþii
vor jura simbolic credinþã patriei lor ºi vor cere
unirea în cel mai scurt timp a celor douã state.
Partidul Comuniºtilor a cerut anularea autorizaþiei
emise de primãria Chiºinãului, considerând acþiunile ca fiind „o provocare murdarã a unioniºtilor,
menitã sã distrugã stabilitatea social-politicã din þarã
ºi statalitatea moldoveneascã”. La manifestaþie vor
participa ºi cetãþeni din România, în acest sens fiind
organizate autocare din Iaºi ºi Bucureºti. De asemenea, în mai multe oraºe din România vor avea loc
evenimente pentru marcarea zilei de 27 martie.
Mari români în Marea Britanie
Cotidianul, 26 martie, www.cotidianul.ro

O ºtire „de vacanþã” a invadat presa online:
„Sir George Iacobescu, primul român fãcut cavaler
de regina Marii Britanii”. În cea mai purã ºi specificã manierã a nechemaþilor în presa autohtonã: jumãtate adevãr, jumãtate minciunã. George Iacobes-

cu nu este primul cetãþean britanic de origine românã înnobilat de Coroana Britanicã. Dar antipresa
din România nu ºtie. Ea pluteºte în marea propriei
ignoranþe, a lenei pentru studiu ºi documentare, a
iresponsabilitãþii cu care se aruncã în spaþiul
comunicãrii publice ºtiri-sentinþã, fãrã a fi
verificate. Îmbucurãtor ne apare, însã, motivul
pentru care ºi cel de al doilea român a devenit Cavaler al Ordinului Imperial Britanic. Contribuþiile
meritorii la prosperitatea economicã a Regatului
Unit. Primul român cetãþean britanic care a primit
titlul de „Sir” a fost Mihai Cârciog, unchiul cunoscutului patron de presã, cu acelaºi nume, care la
începutul anilor ‘90 a înfiinþat, împreunã cu Cornel
Nistorescu, Ion Cristoiu º.a., revistele Expres,
Expres Magazin, Infractorul, Telegraf - Constanþa,
Academia Caþavencu, Cuvântul, VIP, posturile Tele
7abc, SOTI Neptun, TV89 Timiºoara ºi cotidianul
Evenimentul zilei.
Raluca Ursu, o fetiþã de 10 ani
din Botoºani, a câºtigat marele premiu
„Little stars” de la Sankt Petersburg
Jurnalul Naþional, 28 martie, www.jurnalul.ro

Raluca Ursu, de 10 ani, din Botoºani, a cucerit
marele premiu la festivalul internaþional „Little
stars” desfãºurat în perioada 22-25 martie la Sankt
Petersburg. La concursul desfãºurat în Rusia ºi considerat unul dintre cele mai dificile festivaluri internaþionale de profil au participat soliºti de calibru din
þãri precum Bulgaria, Rusia, Portugalia, Estonia,
Lituania, Ucraina. „S-au întrecut în douã seri de
concurs, oferind publicului adevãrate regaluri interpretative. În urma unei competiþii foarte strânse,
Raluca Ursu a fost desemnatã câºtigãtoarea multrâvnitului Grand Prix al festivalului”, a spus
Gabriela Nechita, profesoara sa de canto de la Cercul de muzicã „Melos” de la Palatul copiilor din Iaºi.
Micuþa interpretã este elevã în clasa a III-a la Liceul
de arte „ªtefan Luchian” din Botoºani, însã vine în
mod regulat în capitala Moldovei pentru a-ºi cizela
talentul.
Ea s-a remarcat de timpuriu prin vocea deosebitã cântând de-a lungul timpului cu Filarmonica
din Botoºani, dar ºi în duet cu artiºti consacraþi din
România. La numai 10 ani, Raluca nu este la prima
ispravã de acest gen, ea având deja la activ numeroase trofee ºi premii internaþionale importante
precum cele obþinute la festivalurile „Slavianski Bazaar” - Belarus (2011), „Golden Snowflake” - Muntenegru (2010), „Eurokids” - Italia (2011) sau
„Micul Prinþ” - Republica Moldova (2010).
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Aniversãri/Comemorãri 2012
Alina LEMNEAN

întruneºte statele cu limba ºi cultura de
origine latinã);
17 mai – Ziua Mondialã a Societãþii Informaþionale
(Instituitã de ONU în 2006 (Rezoluþia
60/252) pentru a informa publicul larg
despre beneficiile Internet-ului,
tehnologiilor informaþionale ºi de
comunicare, înlãturarea obstacolelor de
ordin tehnologic);
17 mai – 60 ani de la moartea lui Paul Bujor – om
de ºtiinþã, zoolog; unul dintre creatorii
ºcolii româneºti de hidrobiologie;
fondator al învãþãmântului universitar de
morfologie animalã ºi al cercetãrilor
zoomorfologice din România (1952);
18 mai – Ziua Internaþionalã a Muzeelor (Instituitã
în 1977 de cãtre Consiliul Internaþional al
Muzeelor (ICOM) pentru a promova
muzeele, a face cunoscutã publicului larg
activitatea ºi rolul lor în viaþa societãþii);
18 mai – 120 ani de la moartea lui Gheorghe Sion
– poet ºi luptãtor paºoptist (1892);
19 mai – 125 ani de la naºterea sculptorului Ion
Jalea – membru al Academiei Române
(1887);
21 mai – Ziua Mondialã a Diversitãþii Culturale
pentru Dialog ºi Dezvoltare (Instituitã de
ONU în 2002 (Rezoluþia 57/249) pentru a
întãri potenþialul cultural ca metodã de a
atinge prosperitatea, dezvoltarea durabilã
ºi pacea globalã);
21 mai – 125 ani de la naºterea lui Alexandru
Borza – botanist istoric al ºtiinþei;
întemeietorul Grãdinii Botanice Cluj
Napoca; membru post mortem al
Academiei Române din 1990 (1887);
22 mai – 55 ani de la moartea poetului simbolist
George Bacovia (1957);
23 mai – 110 ani de la naºterea lui Vladimir
Streinu – poet ºi eseist (1902);
23 mai – 70 ani de la naºterea lui Gabriel Liiceanu
– filosof, eseist ºi traducãtor (1942);
24 mai – 65 ani de la naºterea lui Adrian Popescu
– poet, prozator ºi publicist, membru
fondator al revistei Echinox, redactor ºi
redactor-ºef al revistei Steaua (1947);

IUNIE
1 iun. – Ziua Internaþionalã a Ocrotirii Copiilor
(Instituitã în 1949 de cãtre Federaþia
Democraticã Internaþionalã a Femeilor

pentru a accentua necesitatea apãrãrii
drepturilor ºi intereselor celor mai tineri
locuitori ai planetei);
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1 mai – Ziua Internaþionalã a Solidaritãþii
Oamenilor Muncii;
1 mai – 50 de ani de la naºterea actriþei Maia
Morgenstern (1962);
2 mai – 165 ani de la naºterea jurnalistului ºi
poetului Ioan Scipione Bãdescu (1847);
3 mai – Ziua Mondialã a Libertãþii Presei
(Instituitã de ONU în 1993 (Rezoluþia
48/432) pentru a promova ideea cã o
presã liberã, pluralistã ºi independentã
este o componentã esenþialã a unei
societãþi democratice);
7 mai – 75 ani de la moartea poetului George
Topîrceanu (1937);
8 Mai – Ziua Mondialã a Crucii Roºii;
9 Mai – Ziua Europei (A fost declaratã în 1985,
marcând ca prim pas în construcþia
Europei unite declaraþia din 9 mai 1950,
prin care Robert Schuman, ministrul de
externe al Franþei, a propus Germaniei ºi
altor state europene sã punã „bazele concrete ale unei federaþii europene
indispensabile pentru menþinerea pãcii”);
10 mai – 135 ani de la obþinerea Independenþei
României (1877);
12 mai – 200 ani de la naºterea lui George Bariþiu
– figurã proeminentã a Revoluþiei de la
1848, membru fondator al ASTREI ºi al
Academiei Române (1812);
14 mai – 200 ani de la naºterea lui Costache Negri
– scriitor ºi om politic, militant pentru
Unire, susþinãtor al reformelor lui Al. I.
Cuza (1812);
14 mai – 55 ani de la moartea lui Camil Petrescu –
prozator, poet ºi dramaturg (1957);
15 mai – Ziua Internaþionalã a Familiei (Instituitã
de ONU în 1993 (Rezoluþia 47/237)
pentru o mai bunã înþelegere a
problemelor familiei ºi îmbunãtãþirea
capacitãþii þãrilor de a rezolva aceste
probleme prin politici corespunzãtoare);
15 mai – Ziua Latinitãþii (Instituitã prin decizia
Congresului XIX al Uniunii Latine (Paris,
2000). Marcheazã semnarea, la 15 mai
1954, a Convenþiei de constituire a
Uniunii Latine, organizaþie care
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1 iun. – 55 ani de la înfiinþarea Muzeului
Literaturii Române – întemeiat de
academicianul D. Panaitescu-Perpessicius
(1957);
2 iun. – 130 ani de la naºterea lui Ion Antonescu,
conducãtor al Statului Român între anii
1940-1944; al 3-lea purtãtor al rangului
militar de „Mareºal al României” (1882);
3 iun. – 90 ani de la moartea lui Duiliu Zamfirescu
– prozator, membru titular al Academiei
Române (1922);
5 iun. – Ziua Naþionalã a Învãþãtorului;
5 iun. – Ziua Mondialã a Mediului;
5 iun. – 100 ani de la naºterea cardinalului
Alexandru Todea – Mitropolit al
Bisericii Române Unite cu Roma (1912);
8 iun. – 45 ani de la moartea Otiliei Cazimir –
poetã (1967);
9 iun. – 100 ani de la moartea lui Ion Luca
Caragiale – prozator ºi dramaturg
(1912);
12 iun. – 35 ani de la moartea lui F. Brunea-Fox –
publicist, autorul faimoaselor cicluri din
perioada interbelicã: Cinci zile printre
leproºi, Pericolul stupefiantelor, Nopþi
bucureºtene (1977);
15 iun. – 123 de ani de la moartea poetului,
prozatorului ºi publicistului
Mihai Eminescu (1889 );
17 iun. – 80 ani de la naºterea lui Sabin Bãlaºa –
pictor (1932);

18 iun. – 130 ani de la naºterea savantei ªtefania
Mãrãcineanu - a fost prima româncã
care a fãcut cercetãri în domeniul
radioactivitãþii ºi a fost realizatoarea
primei ploi artificiale din lume, în mai
1931 (1882);
20 iun. - Ziua Mondialã a Refugiaþilor (Instituitã de
ONU în 2000 (Rezoluþia 55/76). Prima
datã s-a sãrbãtorit în 2001, când s-au
împlinit 50 de ani de la adoptarea
Convenþiei din 1951 despre Statutul
Refugiaþilor;
21 iun. – 90 ani de la moartea marelui om politic
Tache Ionescu – exponent de seamã al
generaþiei care a înfãptuit România Mare
(1922);
22 iun. – 110 ani de la naºterea lui Alexandru
Ghika – matematician, fondator al ºcolii
româneºti de analizã funcþionalã (1902);
26 iun. – Ziua Drapelului Naþional al României;
26 iun. – 85 ani de la moartea lui Vasile Pârvan –
întemeietorul arheologiei româneºti
(1927);
28 iun. – 100 ani de la naºterea lui Sergiu
Celibidache – celebru dirijor român, director al orchestrelor din Berlin, Stockholm, Stuttgart ºi München (1912);
29 iun. – 175 ani de la naºterea lui Petre Carp –
unul dintre întemeietorii „Junimii”, om
politic marcant;
29 iun. – Ziua Internaþionalã a Dunãrii.

IULIE
1 iul. – 95 ani de la moartea lui Titu Maiorescu –
critic ºi estetician (1917);
12 iul. – 215 ani de la moartea lui Ienãchiþã
Vãcãrescu – poet, istoric ºi om politic. În
calitate de mare spãtar s-a ocupat de
înfiinþarea flotei navale pe Dunãre, fiind
considerat primul ministru al marinei
româneºti (1797);
14 iul. – 45 ani de la moartea lui Tudor Arghezi –
poet (1967);
14 iul. – 80 ani de la moartea sculptorului Dimitrie
Paciurea – „înnoitor al viziunii
sculpturale” (1932);
16 iul. – 140 ani de la naºterea lui Dimitrie Anghel
– poet ºi prozator (1872);
20 iul. – Ziua Aviaþiei Române ºi a Forþelor
Aeriene;
20 iul. – 150 ani de la naºterea lui Paul Bujor –
fondator al învãþãmântului universitar de
morfologie animalã (1862);
20 iul. – 140 ani de la naºterea lui GheorgheMunteanu Murgoci – geolog, mineralog,
pedolog, întemeietorul ºcolii pedologice
româneºti (1872);
20 iul. – 85 ani de la moartea Regelui Ferdinand

Întregitorul. Este înmormântat la Curtea
de Argeº. Nepotul sãu, Mihai, este
proclamat rege (1927);
21 iul. – 105 ani de la moartea lui Nicolae
Grigorescu – pictor, unul dintre ctitorii
picturii moderne româneºti (1907);
24 iul. – 35 ani de la moartea lui Emil Botta – poet
ºi prozator (1977);
26 iul. – 75 de ani de la naºterea lui Gheorghe
Ghimpu, pedagog, politician, fondator al
Miºcãrii de Eliberare Naþionalã, deputat
în primul Parlament al Republicii
Moldova (1937)
27 iul. – 50 ani de la moartea lui Ion Þuculescu –
pictor (1962);
29 iul. – Ziua Imnului Naþional al României:
„Deºteaptã-te, române!”;
29 iul. – 100 ani de la naºterea lui Nicolae
Steinhardt – scriitor, publicist ºi critic
literar (1912);
30 iul. – 60 de ani de la naºterea politicianului ºi
patriotului Ilie Ilaºcu (1952)
30 iul. – 195 ani de la naºterea lui Alex. Orãscu –
primul arhitect român modern (1817);
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construit ºi zburat cu un avion mai greu
decât aerul (1872);
19 aug. – 95 ani de la moartea lui Tit Bud – preot
ºi folclorist maramureºean (1917);
20 aug. – 140 ani de la moartea lui Dimitrie
Bolintineanu – poet (1872);
20 aug. – 120 ani de la naºterea lui Octav
Onicescu – matematician (1892);
21 aug. – 130 ani de la naºterea lui Augustin
Maior – om de ºtiinþã, inventator –
primul om de ºtiinþã care a fundamentat
teoretic telefonia multiplã cu curenþi
purtãtori de înaltã frecvenþã (1882);
21 aug. – 40 ani de la moartea lui Nichifor Crainic
– poet, doctrinar al revistei Gândirea ºi
promotor al orientãrii ortodoxiste în lirica
româneascã interbelicã (1972);
22 aug. – 95 ani de la naºterea lui Alexandru Piru
– critic ºi istoric literar (1917);
22 aug. – 40 ani de la moartea lui ªtefan Procopiu
– om de ºtiinþã, unul dintre marii fizicieni
ai lumii, deschizãtor de drumuri în fizica
modernã (1972);
23 aug. – Ziua Europeanã de Comemorare a
Victimelor Stalinismului ºi Nazismului;
24 aug. – 80 ani de la moartea lui Gheorghe Cucu
– compozitor, dirijor ºi folclorist (1932);
25 aug. – 105 ani de la moartea lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu – scriitor, lingvist,
folclorist, istoric (1907);
27 aug. – Ziua Naþionalã a Republicii Moldova;
28 aug. – 95 ani de la moartea prozatorului
Calistrat Hogaº (1917);
28 aug. – 95 ani de la naºterea lui Horia
Lovinescu – dramaturg (1917);
31 aug. – Ziua limbii române.

ERATÃ
În numãrul 13 (44) – februarie 2012 – din revista Familia Românã, care a avut ca temã
„Reuniunea revistei de la Baia Mare – 17-19 noiembrie 2011” la rubrica „Din dezbaterile
reuniunii” s-au reprodus pe baza înregistrãrii (cum e, de fapt, menþionat la pg. 78) luãrile de
cuvânt. S-au strecurat unele regretabile erori de transcriere, pe care încercãm sã le remediem
acum, cu scuzele de rigoare. La p. 62: Eugen Câmpean se va citi Eugen Câmpeanu, Silviu
Grãmar se va citi Silvia Grãmadã; la p. 63 Ioan Anghel se va citi Ioana Anghel, Cornel Cãpuºa
se va citi Cornel Cãpuºan, Dumitru Roºu se va citi Dumitru Loºonþi. Ion Vlad, fost Rector al
Universitãþii din Cluj a fost lector în China, nu rector.
Redacþia
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2 aug. – 75 ani de la moartea lui Pavel Dan –
prozator (1937);
4 aug. – 75 ani de la moartea lui Anastasie
Obregia – chimist, fondator al ºcolii de
chimie la Iaºi ºi iniþiator al
învãþãmântului chimic tehnologic (1937);
5 aug. – 90 ani de la naºterea lui Marin Preda –
prozator, membru corespondent ºi
membru titular post-mortem al Academiei
Române (1922);
9 aug. – 15 ani de la moartea lui Eugen Todoran,
profesor ºi istoric literar (1997);
10 aug. – 85 ani de la naºterea lui Barbu
Cioculescu – poet, prozator, istoric
literar, traducãtor (1927);
10 aug. – 70 ani de la naºterea lui Nicolae
Prelipceanu – poet ºi ziarist, redactor la
periodicele Tribuna ºi România Liberã
(1942);
12 aug. – Ziua Internaþionalã a Tineretului
(Instituitã de ONU în 1999 pentru a
recunoaºte eforturile tinerilor în
îmbunãtãþirea societãþii ºi a activiza
implicarea lor în rezolvarea problemelor
globale ale umanitãþii);
13 aug. – 95 ani de la naºterea lui Ovidiu Bîrlea –
folclorist (1917);
13 aug. – 95 ani de la moartea poetului, preotului,
publicistului, etnograficului ºi istoricului
basarabean Alexei Mateevici (1917);
15 aug. – Ziua Marinei Române;
15 aug. – Ziua Presei;
15 aug. – 135 ani de la moartea, la numai 23 ani, a
lui Artemiu Anderco – primul scriitor
maramureºean consacrat (1877);
17 aug. – 140 ani de la naºterea lui Traian Vuia –
constructor de avioane ºi motoare,
inventator – primul în lume care a
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Simona DUMUÞA
De la Federaþia Naþionalã a Românilor Persecutaþi Etnic – Asociaþia
Judeþeanã a Refugiaþilor Cluj, ºi prin amabilitatea domnului Barbu I. Bãlan,
redactor coordonator, am primit publicaþia Pro Memoria 1940-1945, nr. 4(31)/
decembrie 2011, revista românilor persecutaþi, refugiaþi, expulzaþi sau deportaþi
din motive etnice. Un volum consistent de 176 de pagini, structurat în trei mari
pãrþi. Prima parte cuprinde secþiunile: In memoriam, Opinii ºi atitudini, Prezentãri ºi recomandãri editoriale unde putem citi materiale semnate Ioan
Bojan, Mircea Popa, Traian Corneanu, Zeno Millea, Maria Diana Popescu,
Octavian Cãpãþânã, Petre Þurlea, Barbu I. Bãlan º.a. În partea a doua, Refugiul
românesc 1940-1945, sunt cuprinse lucrãrile primului Seminar al Muzeului
Naþional al Refugiaþilor care a avut loc la Mureºenii de Câmpie în 28 august
2011. Dintre semnatari: Vasile I. Bunea, Alexandra I. Bunea, Gelu Neamþu, Ioan
Corneanu, Ioan Lãcãtuºu, Vasile Stancu, Onufrie Vinþeler, Ioan Bâtea, Valentin
Viºinescu, Vasile Lechinþan, Nicolae Decsei º.a., iar în partea a treia: Anexe.
Momente din istoria zbuciumatã a Bucovinei. Episodul: Nordul Bucovinei – zonã de ocupaþie a U.R.S.S. (1940-1991), apãrut la Oradea, 2011,
autor Vasile Ilica, veteran de rãzboi. Din cuprins: Premizele izolãrii României
pe plan european, Începutul sovietizãrii Nordului Bucovinei, Masacrul de la
Lunca din noaptea de 6/7 februarie 1941, Marea tragedie de la Fântâna Albã,
O mare dramã naþionalã – Marea deportare 12/13 iunie 1941, etc. „Prezentul
volum ne apare ca o culegere de studii pe tema abordatã, datorate unor
participanþi la evenimentele din 1940-2010 din Bucovina de Nord, din timpul
ocupaþiei sovietice, pânã la condiþia de astãzi a
românilor din regiunea Cernãuþi din Republica
Ucraina.” (Mihai D. Drecin în Cuvânt înainte)
Cuvânt Bun, periodic editat de Episcopia
Tulcii, nr. 1(108)/2012, preºedinte Preasfinþitul dr.
Visarion Episcopul Tulcii, redactor coordonator Pr. Felix Lucian Neculai.
Din cuprins: 2012 – Anul omagial al Sfântului maslu ºi al îngrijirii bolnavilor
în Patriarhia Românã, Armata ºi înfãptuirea Unirii Principatelor, Naºterea
Domnului – Bucuria familiei creºtine, Evenimente din viaþa Episcopiei Tulcii,
Cultul divin public. Mijloc de apropiere a credincioºilor de Dumnezeu º.a.
Jurnal liber de observaþii, informaþii ºi comentarii – micã revistã de criticã socialã, nr. 52,
iarna 2011, autor Corneliu Florea. În acest numãr: A treia republicã, o sintezã trecutã prin filtrul personal a ceea ce a fost ºi
este România, iar în secþiunea Lecturi despre adevãruri istorice sunt prezentate
lucrãrile: Fereºte-mã, Doamne, de prieteni... de Larry L. Watts, Ardealul
pãmânt românesc – problema Ardealului vãzutã de un american (Milton G.
Lehrer) ºi Spãrgãtorul de gheaþã de Victor Suvorov.
Apºa, gazeta regionalã social-politicã din Transcarpatia, nr. 2(66), 3(67)
ºi 4(68), redactor ºef Ion M. Botoº. Din cuprinsul numerelor: Uniunea
Regionalã a Românilor din Transcarpatia „Dacia” a sãrbãtorit un deceniu de
activitate, Frazeologisme populare în Transcarpatia, Zicãtori în versuri ºi
cântece populare vechi, În ospeþie la Oradea, Mihai Marina – o ilustrã personalitate a Maramureºului,
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Primim de la domnul Miron Iustin, veteran de rãzboi, o broºurã intitulatã Scurt istoric privind Desãvârºirea unitãþii statului naþional român spre
informarea ºi cunoaºterea neamului, împreunã cu poezia proprie Înainte de
luptã.
Mulþumim tuturor!
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Piramida, anul I, nr. 2/201, revistã de culturã, investigaþie ºi atitudine, redactor ºef Nicu
Ciobanu. Din cuprinsul acestui numãr, având ca
nucleu tematic Bãieºii în contextul sud-slav, spicuim: Noi iºtem rumâni ºî nu ni-i zao (Annemarie
Sorescu-Marinkovic), Politicã ºi etnicitate. Rudarii din Varna, Bulgaria (Stelu ªerban), Privire
de ansamblu asupra graiurilor bãieºeºti (Petar
Radosavljevic), Bãieºii din Pomoravlje (Biljana
Sikimic), Din folclorul bãieºilor (Smiljana
Dordevic Belic), Bãieºii din Ripanj (Aleksandra
Duric Milovanovic) º.a. Jurnal 2010, Zrenianin,
2011, redactor coordonator Costa Roºu. Aflat la a
doua ediþie, aflãm cã volumul „cuprinde evenimentele culturale, economice, turistice ºi, nu mai la urmã, cele politice,
desfãºurate în cadrul comnitãþii româneºti din Voivodina în anul 2010.” (Costa
Roºu în Prefaþã). Anuar 2010, Zrenianin, 2011, redactor responsabil acelaºi
Costa Roºu, care ne lãmureºte în Prefaþã care este aria de acoperire a acestui
anuar: „studii ºi cercetãri de teren, în exclusivitate despre Banat ºi bãnãþeni,
semnate de reputaþi istorici români ºi nu numai. (...) o publicaþie unicã în felul
ei, pentru noi, menitã unui public cititor select,
interesat îndeosebi de trecutul nostru istoric ºi cultural.” Toate aceste publicaþii sunt editate de Institutul Cultural al Românilor din Voivodina.
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Românii ºi România în Europa: între Occidentul latin ºi Orientul bizantin, Românii din jurul României la
ªcoala de varã 2011.
Pe aceeaºi filierã a prieteniei ºi colaborãrii, dl Ion M. Botoº ne aduce periodic la redacþie, odatã cu
Apºa ºi publicaþia Concordia. O colecþie consistentã de aceastã datã, cu numerele cuprinse în intervalul
februarie-octombrie 2011. Concordia, sãptãmânal cultural social-politic ºi economic în limba românã,
publicaþie a minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina, ce apare la Cernãuþi, redactor ºef Tudor Andrieº.
Numãr de numãr, gazeta supune atenþiei cititorilor o temã de actualitate prin editorialul de primã paginã,
alãturi de care figureazã rubrica permanentã Caleidoscop informativ. Spaþii mai largi sunt rezervate
prezentãrii unor personalitãþi reprezentative pentru cultura Bucovinei ºi a unor
evenimente din viaþa culturalã a românilor din Ucraina. Concordia îi þine la
curent pe cititorii sãi cu programul televiziunii naþionale a Ucrainei, dar ºi a
României ºi a postului TV Cernãuþi „Bucovina”.
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